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 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 باتكلا فلؤم نم ریذعتو نايب
 يراقلا فاحتإ : باتكلا اذه ةعابط ةداعإ نم رذحأ ينإف دعبو / ہللدمح ا

 ينم يطخ نذإب الإ يبتك نم هريغو يراهبربلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب
 بترتي امو ةلءاسملل ضرعم هنإف ينم نذإ ريغب يبتك نم ًائيش عبط نمو :

 هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو « ةيماظن تاءازج نم كلذ ىلع

 .هبحصو
 هبتك

 نازوفلا نازوف نب حلاص

 ھ٦٦7۶

 بیعت دانہ كلا
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 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 دعا
 مقرلا تا کلا

 1 خیراتلا * م

 تالا ءاعفإلاو ةّيملعلا ٹوحبلا ةرادإ

 ولا ءاماملارابك ةليهل ة مالا ةنسامألا
 0 عوض

 ممم مدرک تلا غرا تنام رعد . فارما

 لوک شماغ تالاب کر اعلاف اک إ : فاق و ہار
 لم ہی تان رام بلل وذو . مل ا همر کر امرا مارل
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 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔
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 ةمدقملا
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 اًمالوأو ميسا ىلع تابجاولا هكا ةَحيحصلا ةَديقَحلا مّلَعَت نإ

 ةدیقَملا ةَحبص ىلع ٌفَقَوم لاّمْعألا لوبق نأ كلذ « ماَمِيْهالاَو ِءاَنيْعالا

رط تَعّوَتتَو ؛اَوْهَألاَو ْكفلا بف تر نمر يف نحو امسال
 لَهَا ق

 ىلع هللا ٌءاَدْعَأ ٍبلاكتو ۽ مِهِلِطاَب يف لِطابلا لها ىَداَمَتَو «لالسضلاَو غيزلا

 ءريخ يڼلاب ىأأ 4 يذلا ل لاَدبوْسال 0 نا و کک

 تا تو ےس ةَعذبلا مالُظ

 .هللاي ُداَيِعلاَو ًءاقشلا فودشتيو

 تاك ہے تے لا



 يراهيربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مك ےہ دلو تع

 نوُرقلا ُدْنُم وا ةّمِئأ حبات هلأ : : وی َمَحُم هيي ِةمأي هللا ةَمْحَر نيَو

 ہما ام ریذْحُتلاَو ةَعاَمْجاَو سلا لأ ةديقع نايب ىَلَع ىّلوألا

 مالا ءاَمَلُع يابا جملا كي ىلع َراَسَو ءاَھَلاَخ نم لك یلَع داو

 دم وی لالّضلاَو ٍةَعْدبلا له عما كسلا نصا ُدِهاَجملا املا : : كلل

 ًانَسَح ٌءالَب ىَلْبَأ ياو ء(ه ۳۲۹) َةَنس یوا يِراَهَبَبلا يلع نب نسا

 ت ىلغأ ىلع ڈو ٹو دا ألا اب ختم ہک ع یل
 ىَدَّصَقف « ىَلاَعَت هللا ليس يف دم يعز ةَّصِيِخَر ُهَحوُر َمداَقَو كي
 ام ٍةَميِزَعلا نم هَدْنِع اكو قديمافلا ْئِداَبْلاَو ٍةَلِطاَبلا ٍدِئاَقَعلا باَحْصأل

 «نيدلا اڈَ لإ | هلق ملف هللا الإ ىش ال ةا يجو لاجل لَ

 اڌ ازاَرْعِإ هليِمَس يف ةيحضأل لاو ءادبفلا نم بط ىَلَع حولا كل الماح

 ءفینحلا ہنیِدِلَو هلل اصالخإو ات اک ا ندي ہا تا
 ء ةياّرلاِهب ر عفرو ءٌَنیَدلا هب هي ٌَرَعَأَو ءروُدصلا ِهیاّتِكي تكي العَو لج هلا چلا

 يف فكه سالا حنا امو اج بهذي ديزل اما: الَغَو لج هللا لوق

 مامِيهِإ بالا اذه لان دقو ء۱۱۷ :دعرلا] 4 لالا هللا برضی ک لنک ضر ا

 ةَمالَعلا اخي راح اذ اًرنصَع يقو روصعلا رم ىلع ء ِءاَمَلْلا َنِم ريثكلا

 ةَجاَحْلِل ارظن يراها مام تل | بانك حرش ناروا نارو نب ٌحِلاَص

 EA يتارابع حرشو ءهتادرغم ناي هللا هَقْفوَف ءوتقوولا اذَم يف هبل سال

 | وُرذَت نیلا راربَألا ةّمِئَألا كيلو نم ناك ذقو اده اتوي یتح

 ا هِحْرش يف ايم ريو ةوُهس لكي يناحملا بيرقتو «ظافلأ ليهو
 باك يِف تالاكشإلا احّسَوُمَو حرشلا ام يِف ملیلا بلاط ُهُجاَتْحَي ام ل مر مڑ مو م ص

 بسب م رس. ل ب
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 .نارؤوفلا َناَرْوَف نب حلاّص ةَمالَعِلا خٔیشلا ةَمَحْرَتف :يناثلا ْتَحْبَمْلا اأو

 سلا حرش باتك نم دملا خا فْضَوَف :ثلاثلا ْتَحْبمْلا او
 .ثحبل e يرام

 :ناَبلطَم هيف

 .يراهبربلل ةّنسلا حرش باتک نم دم ْخَّسْنلا فصو :لوألا ْبَلْطَمْلا
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7 

 ا لآلآ سس



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 روس وس لس ةد ت تطورت يس ت
roe 1 0م. ماشا نع و نو م: قو و 8 0 2.  

 اهناظم ىلإ تايآلا توزع نأ دعبو « ميقلا حرشلا اذه غيرفت دعب «ناّروفلا

 یاَمَلْعلا مالك َْتْوَرَعَو ثیواَحَألا ُتْجَّرَحَو ميركلا نآرقلا روس ْنِم

 يلا ةّطؤطخلا یَلَع ينم خّيشلا ُهَبلَط اَم توق تدعو مُهَل تْمَجْرَتَو
 ركشلاي ْمُدَقََأل يّنِإَو « باتکلا تاعبط ضب ِةَعَجاَرُمَعَم ءاًهفْصَو يأس
 .ةروصلا ویب حّرشلا اذه جاَرْخإل يعم مَهاَس ْنَم لكل ءاَعذلاو

 هلي ناو ءدهجلا اذَ يِف َكِراَبُي نأ الَعَو لج هللا ناسا مالا يِفَو
 ناو دمحم ايي ةّنس ىلع اباوص ميركلا هِهَجَوِل اصلاح ُهَلَعْجَيَو « ين

 "9س م م
 ,lM Oa ہ م2 و چم ماسر رح اسال رل

۰ 
 ا ه5 دي هم 2 2 ما لص وه 5 :

 اتخيَش قفوي نأو « لطابلا نِم قح ا ةفرْعَمِل نیئِراقلا راصِبأو رئاصب روني
 و ےس يمر كد 2 ا 7 ےس ےہ 7 4 9 شہ ور

 هنكسي ناو هللا ُهَمِحَر َيِراَمَبْرَبلا ماّمإل َرِفَْي ناو «ىّضْرَيَو بجي امل

 ا ص ا يا ىلا حس نا سلا ي سلا مار ضال 8 ه موي ل نم َ 3 ہر ہم

 ِءادهّشلاو َنيِقيدِصلاَو سلا 8 عم هايإو اًئرشحي نأو «هَتانج حيرسف
 س6 4 e مم

 .(۹٥:ءاسنات £ اًقيِفَر كيلوا سَو َنیِسِلَصلَأَو
 ےس رح

 ساو بہ م ےک 2 27 7ھ ےک ا و وم اال عع ا

 هياحصاو هلآ یلَعو مائألا ديس دمحم ىلع ملسو مهللا لّصَو

yما ما  

 .اريثك اميلست ملسو ؛ ماركلا

 نيصحلا دهف نب دمحم :هبتك

 : ه١

w@hotmail.comطم طع  

 ضايرلا
 ۲٤۰۸0۵0۲ :ب . ص

 ۱۱٢۲۳ ؛زمر

 ا سس



 ب لوألا ءزجلا

 لوألا ثحبملا
 يراهبربلا مامإلا ُةَمَجْرَت

 ريب ھر ر ريب يس و ظر ق و
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 :هبسنو هتينكو همسا

 ةرصَع يِف ْمُهُرِكَو ةَلياَتلا خيش ءُدِماَجُلا ءةوذقلا «ُماّمإلا َوُه
 یتا ةّيوذألا يِه (ںاھبرباو . يراھَبربلا تو نب يلع نب سلا ایم

 : هُتَأَشَنَو هدلوم

 لغ لوسا ةا نب محم هاب رتْعْلا ةفالخ يِف «ه۳٣۲) ةَنَس دلو

 مكحت َتْقَو تقولا مُكلَذ َناَكَو يِساّيعلا ہللاب مِيعَتمْلا نب ِرَفْعَج وللا

 ْنَم َنوُلِْعَيَو ِءاَفَلُخلا ّنِم اوُؤاَش ْنَم َنوُلوُي اوُناَك ُثْيَح ءَةَطْلسلاي كارلا
 0 ہو وم 4 8 o٤ 0 20 سم س م

 . هللا ىلع ِدمْتَلا ةفالخ يف الإ ايس رمألا رِقَتسَي ملو ءاوُؤاش
 2 - رک َ م ےہ 4 م 2 م مج م َ / ٤

 ايملع ٍةَرِهَدْرملا ءاييسايس ةبرطضملا ةئيبلا كلت يف يراها ُماَمإلا ًاَشنف
 وج

 و
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 وہ ٠

َ 
 رقاو © س

 4پ

 اعْمَج ياهلا املا َرّصاَعَو ءدالبلا يف َنوُرِشَتُْم ولا لأ ناك ْثَِح
 ‹يناتسڃسلا دواد يبأو «ينيوزقلا ُهَجاَم نبا ماّمإلا :ُلْئِم ِةَّمِيَألا نم

 یک كور م

 ۰َ ے نق

 )س ساس



 يراهيربلا مامإلل ۃنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ةّنَسلا لهأ ماَمِإ باَحْصَأ ْنِم ةَعاَمَج ٗيراَهَرْبلا ٌمامإلا بِحّص ْذَقَو 4 ۔ہ0ہ هل

 ٌركأ هَل ناك اًمِم ءمُهْلَع ملعلا َذَخَأَو ہللا هَمِحَر ٍلبْتَح نب َدَمْحأ ٍةَعاَمَجلاَو

 ًاصیرحَو ملیلا ِبلط يف ًاّرَبم هللا هَمِحَر يراها ُماَمإلا ناك دق

 ماّمإلا باَحْصُأ راك ْنِم ٍةَعاَمَج ىَلَع مْليلا ىَقْلَت ُثْيَح وِليِصْحَن ىَلَع
 : مُهْنِم «ىَلاَعَت هللا هَمِحَر ٍلّبْتَح نب دَمْحَأ 5 7 م م مه م م60

 9 2 يبا هير ی7 تے ا و سم £
 ةّوُدَقلا ءُماَمالا «يِذوُرملا ركب وبأ جاّجحلا نب ِدَّمَحُم نب دَمْحأ ١-

 تام ء لْبتَح نب َدَمْحَأ ٍماّمإلا ُبحاَص ِداَدْعَب ليزت «ثدحملا ءةیقفلا

 "م۲۷۵۱ :ةئس

o2 ءدیاَعلا ٌماَمالا ءِدَّمَحُم وبأ يِرّتستلا سوي نب ِللالْبَع نب لهس ١- َ 7 ترس ع سو يا م 5 ٠ 

 "م۲۸۲ ةَنَس تام ُدِهاّزلا
 ۔۔م © 5 سام 8 لا رہ ¢ ھو ھے ڑھت A ب,

 نب دمحإا مامإلا نع يور داها ٍدابعلا دحأ فرخش نب حتفلا ۳٦-

 يفوت ءوفُرْخُش نب حفلا لثم ناَّساَرْخ تَحَّرْخَأ ام :َلاَق ُهّنَأ لح
 ۳ و

 ھ2 : ةئس

 .(۱۷۳/۱۳)ءالبنلا مالعأ ريسو :(01/1)ةلبانحلا تاقبط : يف ُهَتمَجْرَت رظلا )١(
 .(019/157)ءالبنلا مالعأ ريس : يف ُهّتمَجْرَت رظنا (1)
 .(؟507/ 1)ةلبانحلا تاقبطو ء(۳۸۷ -۱۲/٤۳۸)دادغب خیرات :رظنا (۳)

 همم جب جل حجل



 س لوألا ءزجلا

 2 سس م ےس

 : ةيملعلا هتَئاَكَم

 ةياد ءّقحلاب الو ءًابيومامامإ هللا هَمِحَر ٔيِراَهیرْبلا ماَمإلا ناك ذَقَل

 َدْنِع تیضص هَل ءًاعورفو ًالوصأ بهذا ًافِراَع ءرئألا عابتاَو نسل

 مهل اذیاَُم ءءاوهألاو عدبلا لمَ ىّلَع اديدش ناك ؛ةَلالَجَو ناطلسلا
 للا 0 م رم

 هرضحي ءهقفلاو ٍرئَألاَو ثيدحلا قلب ًاراَع ُهُسسِلْجَم َناَكَو ء ناَسْللاَو ديلا

 هقفلاو ثیدحلا ةَمَِأ ْنِم ريثكلا
 راشب نبا نسخ 210 تل د يِداَدْعَبلا تیر اذِإ» : ُهيِقفلا هللاْبَع وبا لاق

 م صن سس

 و 00 ؛ يِاَهَبَرَبلا دمحم ابأو

 لافت هللا هر لک نا ةا لافان هام لغ ىَلَع لدن ایز
 7 ے6 .٠ 2 0 ر 0 َ وم ےسو رے

 ناك نإ ءموق اي : لوقي جاجح ا ٌدخَأ امل ۔یراھَبَرْبلا : نیب ةتعِمَس)

 تارم سمخ «رائيد فلأ ةَئاِمَو ءرانيد فا ةا ةنَواعم ىلإ جاّتحُي
 مو مكر حن ےس یہ

 کک

 .(ِساّنلا نِي هالي اَّهَداَرَأ ولد : طب ربا لاق

 :هللا همه هرعش نيف ذ قار رعش هلو

 انگ اے عيِضَو ني مك 0 7 نيم ةع اًنَقلاَرَد هل

 اتا ےس بی وتلو اترا اَذِإ یّتفلا سف َقيِضَت



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 : هعروو هدهز

 ةركذ ام م اَذَه ىَلَع لدي اًمِمَو , عَرولاَو دھڑلاب يراها املا َفرُع ذقل

 ^ © نا نإ صم ےسو ست سو ۔ہ

 دس تھا ٹاریم ْنِم يِراَهَبْرَلا هز : لاق راتب نب نّسحلا وُبأ

 رجم فلا

 نْيدلا يف ٌتاَماَقَمَو ٌتاَدَهاَجُم ٤ ي راهب ناک » :ىَلْعَي يبا نبا لاق و

 ا ےک

 :يراهيربلا مامإلا ديو

 اوُداَفَتْنماَو ءبالطلا َنِم زیبک ٌدَدَع ماّمإلا اذه ْنَع َملهلا َدَخَأْذقل
 : مهله« هم

 ١- یریکعلا , 3 نب ولاد يبع وادع وبأ ةيقفلا ةودقلا مامإلا ¢

 اظ نباب ٌفوُرْمْلا

 وُبَأ ْيِداَدْعَبلا لیعاَمْسِ نب َدَمْحَأ نب دَمَحُمُریبَلا ظعاولا ٌماَمِلا ١-
 اٹ وو م و مہ

 ومس نی نیلا

of _سم اك سم ے  oy(۳)  
 يضاقلا ركب وب ةرجَش نب وفلَخ نب لیاک نب دمحأ -۔۳

 ُداَجَنلا يلع وبأ ء يِلَبثا يِداَدْعَبلا ِهللابَع N هيقفلا مامإلا ٤- 1 ل 0
LL 

 RST :ةَنس ٍدودح یف تام ءُريغصلا

 )١( مالعأ ريسو (514/57١)ةلبانحلا تاقبط : : يف همر رظلا النبلاء)۵٢۲۹/۱٦(.

 )1( مالعأ ريسو ء(٢/٥٥۱)ةلبان ا تاقبط : : يف ُهمَمَجْرَت رظلا النبلاء)۱٦/٢۰٥(.

 )( مالعأ ریس : يف ُهَئَمَجْرَت رظلا النبلاء)١0/0414(.
 )٤( تاقبط :رظنا الحنابلة)؟١5/5- ١5١(.

 ا سس



 ل لوألا ءزجلا

 :ةَنَس تام ءلْبتَح نب َدَمْحَأ ماَمإلا نب حِلاَص نب َدَمْحَأ نب دَّمَحُم ٥-

 و ورک

 :ُهتاَكَوَو هنَتْحم
 ِنیدلا يِف ٌتاَماَقَمَو ُتاَدَهاَجُم يراهيربلل تئاكو» : ىلعي يبأ نبا لاق

 یّدْحِإ ةَنَس ييف ءهْيَلَع ناطْلُسلا بلف نوظيغي َنوُفِلاَخمْلا تاكو «ةَرْييك

 ىلع ضبقلاب َمَدَقَت َةَلقُم نبا ريزو رهاقلا ةفالخ يف ِتامِثالَو نيرشعو
 ىلإ اوُلِمُحَو «هياَحْصأٍر ابك نِ ِةَعاَمَج ىَلَع ضبقو «رتتساف يراها
 رِحاَقلا ِهْيَلَع طخ نأي كلذ ِهِلْعِف ىَلَع ةلْقُم نبا ىَلاَعَت هللا َبَقاَعَو ٍةَرْصَبلا
 ر لس اے

 ءّرانلا وراد يِف حرطَو هَيَراَزو نع ٌرِهاقلا ةهلّزعو «ةلقم نبا ْبَرَهَو
7 2 7 0 1 8 

 ةَنَس ٍةرِخآلا یدامج رهش نِم تیل ِءاَعیَرَألا َمْوَي هللا رهاقلا ىلع ضبقَو
 27 لہ س ى #ع ھے << يب م gr يعم چبا چپ نب ہے8

 مويلا اذه یف هاني تلمسو علخو سبحو «ٍةئامِْثالثو نيرشِعو نيتنثا

 00 لا ا وا گر ےھت ال ا 1-2 ےگ 7 4 7 َ و ت

 ىلإ يِراَهَبرَبلا داعأو ىلاعَت هللا لضفت مث «يِمعف ءاعيمج اًنلاس یّتح

 ۶و Sof ro 5 o جر یک 3 الس و مر م6

 فورعملا ةفرع نب هللالبع وبأ ىفوُث امل هّنإ ىّتح تدازو ‹ ةهيمشج

 هسا وت 3 7 2 2 ۔ رو ٤ of ےیص ٗصص صحص ےہ ہے َ

 ٠ ىلع مدقملا ناك نيدلاَو اًيندلا ِءاَنبأ لِباَمَأ ُهَتَراَنَج و «ديوطفني

0 
2 

 .۱۳۲۳×ةَنَس رفص يف كلو «يراهبربلا :ةَماَمالا یف ْمِهِتِعاَمَج

 )١( تاقبط :رظنا الحنابلة)٦٦/٢- ٦٦(.

 تی سم حج ہہی



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 سا ١ھ وس میچ سا

 دهظو ةنكملك لغو ؛ يراها ةمشج تاز سلا هاه يو

 .ةَعِدَتْبلا ىلع ٍراَكْنإلا يف اوُرَشَتْناَو « ُهباَحْصَأ

 يِضاّرلا حّدقتف ياهلا ىَلَع يارا بق وروي هع لر مو

 عيت ال نأ :ِداَدْمَبي ِءاَدَّنلاَو بوکرلاب ٍةَطْرشلا باص ينَشرخ ا رذب ىلإ
 بابي ييرَغلا بناجلاب ل زني کک اف ناّسْفَت يراهبربلا باحصأ ْنِم

 يِف راتیْسالا یف يفوض ارسم م يقرشلا بناجلا ىلإ لقاف « لوحُم ھر

 .َأمیالگَ َنیِرثِعَو مس بجر
 ۴ک ا هی 0 1 اسلا نف ا

 .(11/0)نادلبلا مجعم :«لّوحُم باب» ْنَع رظنا )١(
 ؛فیحصت وهو ءةنس٦۹ :تاَم موي هرمع نأ (160//1)ةياهنلاو ةيادبلا يف عقو )٢(

 .ملغأ هللاو .ةنس: باوصلاو
 خيراتلا يِف لماكلاو ء(٥۹۰/۱)ہالبنلا مالعأ ريس ء(۱۸/۲)ةلبانح ا تاقبط : يف ُهنَمَجْرَت رظلا )۳(
 .(۹۰/۱۲)يدفصلل تايفولاب یفاٴولاو ء(۹/۷٥۱)ریئألا نبال

 سس ا



 س لوألا ءهزجلا

 يناثلا ثحبملا

 ِناَزوَفلا َناَروَف نب حلاص خيشلا يلاعم ةمجرت
 ري رص رر را مو

۰ 

 +: هبسنو ةمسا

 نازوف لآ نم «ولادابَع نب ناَروف نب حلات : روثكدلا خيشلا ةليرضف َوُه

 .ريماودلا ٍةليبق "رم َنْیِعاَدَولا ةماعلا لقا نب

 : هتساردو هئأشن

 مّلعََو هي ا قت يفض ا ينور م1104 ماظ الو

 للا دسم ماَمِإ دي ىَلَع ةَباَتِكلاَو ةَءاَرقلا ئام مَعَ ؛میركلا َنآَرَقلا

 سارا

 يذلا لالا مات یب دوم د غْيشلا ةليضف وهو ادم اراق ناكر

Eمیصقلا ةقطنَم يف ةيرض دب يف ريخ ء . 

 ءه ۱۳٦۹ ماع ةيسامشلا يف اھ افا َنْيِح ةموكحلا ةسردمي َقَحَتلا مت
 ھ۱۳۷۱ ماع ةَديَربي ةَيِلصِمفلا ةسْردلا یف ةيئادتبالا هّتساَرد لمكأو 5 7 2 ٥1

2 

 جافا دنع ديري لیلا ناپ قحا م ؛يِئاَدِيْالا يف ًاسّردُم نيعَتَو ار رس ےہ

 ةعيرشلا ةيلكب ر ّقَحَتلاَو ءه ۱۳۷۷ ماع هيف ف جَرَخَتَو ءه ۱۲۷۳ ماع

 قلا يف ريتال ةجَرَد لامن ھ۵۱ ماع ايف جرت «ضاّيَرلاي

 اشا هقفلا صّصَخَت يف ةّيلكلا هداه ْنِم هاَروُمكدلا ةَجّرَد ٌمُ

 : ةيفيظولا هناَمعأ

 یز را قمرا باک يف وجر د دعب



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مث ءءاَضَقْلِل يِلاَعلا ِدَهْمَلا يِف مت «نيدلا لوصأ ِةّيلكي ايلحلا ِتاّساَرلا 2 0 و 0 2 o 5 ُّغ 24 ےب م
 دم ِءاَمِيْنا َدْعَب هيف سيرْدَّتلِل َداَع ٌمُث ءءاَضَقْلِل يلاَعلا ِدَهْمَملِل اريدلم نيع
 الو «ةّيملعلا ثوحبلاو ءاًفإلل ٍةَمِئاَدلا ِةَجللا ىف اوضُع لقت مث «ةرادإلا
 ص 2ےہ “ےہ قا لال

 مري ہہ

 : ىرخألا هلامعأ

 2 نا سمه م٥ َ 2 ہے ي0 , فون ہے 3 5

 يهقفلا عّمَجملا يِف ٌوضَعَو «ءاَملعلا راك ِةَنْيَه يِف وضع خيشلا ةليضف
 يِف ۃاَعَدلا ىلع فارشإلا ِةَنَجل يِف وضَعَو ءةطبارلل عياتلا ةمركملا ةكمي ت 02 م6 2 0 7 8 3 ر می

 ٍةَيمْلِعلا توجب ةَمِئاَلا ِةَنْجّللا ىف ًاوضُع ِهِلَمَع باج ىلإ ؛جحلا
 لآ ٍزيِزَعلادبَع نب بينم ريمألا عِماَج يف ْسْرَدُمَو بيِطَخَو ْماَمِإَو ءاّتفإلاو

 6م مت مر سو م م 0 31 ۰ 2

 يِف ؛بْرَدلا ىلع ٌروُن» جُماَنَرَب يِف ٍةَباجإلا يِف كراشيو ءرلملا يِف دوعس
 ىلع ةٔیِملِعلا ِتالّجلا ىِف ةَمِظَنُم تاكراشم ِهيليضفِل نأ امك «ةعاذإلا و و 2 سا و 0ر ا 22722 7 سا” یک

 تاع ےگ صو نه ساس ہر ےگ رم ےہ مسا ماس „م 02

 نا امک ءاهضعب عيطو عمج :ىَواَتفَو لِئاَسَرو ٍتاَّساَروَو وحب ٍةَئْيه
 ۰٠ 3 مص مال کہو لم وح 00 م وا ا ےک

 ريتسجاملا يَنَجَرَد يِف ٍةيملعلا ِلِئاَسرلا نم ريثكلا ىلع فرشي هتليرطف
 7ک و سو ص سا 4 2 ا رک ٥ َ 3 و ی 02 ر 7

 َنوُداَتْرَي َنيِذلا ملیلا ِةَبلَط ْنِم ٌديِدَعلا هيدي ىلع َدَملَتَتَو ؛ةاروتكدلاو

 0 ےک م ۹ م ۔ےھع ںیم
 .ةرمتسملا ةييلعلا هسوردو هسلاجم

 2 یی

 ؛ هجن
- 

of "2 32 2 rTءَنيزرابلا ءاهقفلاو ِءاَملعلا نم ودع يديأ ىلع خيشلا ةليضف ذملتت 7 َ رگ َ رب َ 2  
 یک یھ ےح ي

 هللادبع خيشلا ةحامسو زاب نب زيزعلادبع خيشلا ةحامس مهرهشأ نمو نال هلم o َ 7 هم oo 7ٰ0 ٠ م

 مدي حجل وحج سب



 ب لوألا ءزجلا

 حيلا ةف هدب عاج يف ۂَسوُرُترطْحَي ناک تب :وایتُح نب 2 و َ 2 َ
 یب رر یھ ںی یھ ويقل فقط" 4 446 ہیئت ے مو ہو 50 3 م
 ةلييطفو ؛يِفيِفَع قازرلادبع خيشلا ةليضفو ‹ىطيقنشلا نيِمألا دمحم

 میھارِْإ نب حِلاَص خيش ةلیضفَو « يتيكسلا ِنَمْحّرلاِبَع نب حِلاَص خلا ت هم ظر
 نب هللادبع ê سش لا لن و 6 7 ترو نک الش : يللا

 خیشلاو ؛ِنیسَحملا دبَعلا ِدیبَع نب ميهاربإ خيشلا ةليضفو ؛ يفیلخلا حلاص ہں مع o o و و E يم 4 7

 دَملَتَتَو .يبيعشلا القُع نب ُدوُمُح خّيَشلا ةلييضفو «ٌرِصاَّنلا ٌيِلَعلا ٌحِلاَص
 040 ترک 2 ماهم دم co كو ھه نإ 0 2

 ةخللاو ٍريسفتلاو ثيدحلا يِف َنْییَدََْللا رَهْزَألا خويش نم مهِرْیغ ىلع

 .ةييرعلا

 : هتاف
 : اًهِررْبَأ نم «ةريثك تافلَوم خيشلا ةَليضْفِ

 َوُهَو ءشيِراَوملا يف (ةّيِضَرْفلا ْتِحاَبلا يِف ةّييضرملا تاقيقحلا) ١-

 دَلَجُم «ريتسڃالا يف ُهُيلاَس ر

 يف ُهُتلاَسِرَّوُهَو (ةيماللسإلا ةعيرشلا يف ٍةَمِعْطَألا ُماَكْحَأ) ١-

 دلج ار کلا

 .ٌريِغّص دَلَجُم (داقغالا حیحّص ىلإ ُداَشْرِإلا) -۳

 .ريغص َدَلجُم (ةّيطِماَولا ةديقعلا ٌحْرَش) ٤-
 يع ري و

 .ريبك دلجم (باتکلا ضخ هيف أطْخَأ اَميِف ُناَيَبلا) ٥-

5 

 ١و

 ۶ج حس

 .نادلجم (ةَوعدلاَو ةديقعلا یف تارضاحم غومجم) پا

 مبا سس



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 .تاَدّلَجُم عبرا يف (ةّيِرصَحلا ِتاّبساَلا يف ةّيِربملا بطخلا) -۷

 .(مالسإلا يف َنيِدَّدَجملا مالغأ نيل -۸
-۹ 

-۱۰ 

-١١ 

-۲ 

-٥ 

-٦ 

-۱۸ 

 .(َِفلَتْخُم عيضاوم يف ُلْئاَسَر)
RS وہ وار ED AS 

 ىلع روث» جُماَنْرَب نم ةغرفم (هقهلاو ٍةديقعلا يِف ىواتف عومجم)
o ٤ +_ 26 3 

 .عازجأ ةعبرا هني زچنا دقو ,(«ىبردلا

 .(مالثسإلا يف مارح او لالحلا باک ُدَقَ)
 o سا 77 هم سام يب ہہ 2 س 9 <

 حرش «(باهولادبع نب دمحم خيشلل -ديجوتلا باتك حرش)
2 o 

 .يسردم

 نب دمحم ْخْيّشلا قح يِف بيطخلا ُهَرَكْذ ام ىلع ُبِيِقْعتلا) ٠

 .(باهولادبع

 .ناَدّلَجُم (يهقفلا صخَلْلا)

 .(َناَضَمَر ٍرهَش سوُرُدي ناَّمْيإلا لَهَا ْفاَحْنِإ)

 .(عِماَوَجلا ةيرمدَقلا ثيداَحألا َنِم ٌعِمأللا ُءايضلا)

 .(ُروَتحْلاو جا ا هلم ام ُنايي)
 ةَراًرو ي ةّيوَلاَقلا ةلَحْرَلا يِف ناررقم ناءزج (ديجوتلا ْباَتك)
 ,وفراَحملا

 ٍباَتك) َنْمِض َرِشُن ء(َوْعَدلا ٍةَّلَجَم يِف ترش تالاقمو ىواتف)
 .(ةوعدلا

 بس ي ی ا لسجم چم
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 س لوألا ءز جلا

 .(ُهَل لص ال امو تائدخمل او ٌعَدبلا )

 .(كَراَبْلا َناَضَمَر رش ُسِلاَجَم)
 .(ایحوَُلا ةديقع)
 .(ةّيِميَت نبا ىَواَتف ْنِم ُءاَوُصَأ)

 .(ةّيِرصَع اًياَضق يف ةيهقف ثوحب)
 .(ةوعدلاو ةديقعلا يف تاَرّضاَحُم)

 .(تاهبشلا فشك باك ٍحْرَش)
 .(عويبلا ىَواَتقَو ُهَقِف)
 .(ميركلا نآرقلا نم َسوُرُد)
 .(عيقتسملا دار حرش)

 .(ديجوتلا باتک حرش يِف ُصّخْلْلا)

 .(ديجولا بابك حْرَشي ديفتسملا ةئاعإ)
 .(ةيلهاجل ا ِلئاَسَم ٌحْرَش)

 ري ومص سا

 .(َيِوَبنلا دِلوْلا یرکیلی لافيحالا مكح)

 .(َناَرْوَفلا حلاص ْحّيَشلا ٍةلْيِضَف ىَواَتف ْنِم یتعلا)

 .(قّرفلا نع ةَحْمْل)

 .(ةَّمَألا ؤاَيَح يف هرو ةكِئالَلاب ناَمْیلا)

 .(مارح او لال ا باك دقي مالعإلا)

 مس جج چت.



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 .(حِلاّصلا فلسا ةديقَع ْلَمْجُم) - یہ ھم ل

 نِي يِطْوسلا ِةَمدَقْمَو يعافرلا ةَحيِصُت يف امل ليلّدلاب نايل - 9
 .(ليِلْضَتلاَو حضاولا برذكلا

 .(مفُوَّصُنلا ةقيقح) -+

 .(وبابشلا تالكشم نِم) - ١

 .(ہللا ُهَلَزنَأ ام ىلإ مكاَحّتلا ُبوُجٴو ل - ٢
 .«ابرلاَو ميلا نيب قرفلا) - ٣ ہل اس

 .(ناّميإلا يف لئاسم) - 4

 .(ةّيواَحّطلا ةَديِقَعلا نم ىلع ةَرصّتْخملا تاَعيِلّْتلا» - ٥
 .(نآرقلا ريد - ٦
 .(مالسإلا يف َنيِدَدَجملاِريِهاَشَم نِم) - ۷
 .(ءاَملْعلا ماَرِيحاَو رابخألا يف تلا بوجو) - ۸

 .(ةَعاَمجلاو تسلا لْهَأ ةديقَع لوصأ ني -۹
 .(ةرئمألا ةَييرَت يف ةأرملا رود) - ٠
 . (هللا الإ َهلِإ ال ىَنْعَم) - ١

 َوُهاَم اَن ءيا ِلئاَسَرلاَو ْثوُحُبلاَو بتلا َنِم ديلا ىلع ةوالع
 .عْبطلل ہقیرط يف وُه اَم اهني «عوبطَم

 200 لا



 بس لوألا ءزجلا

 صحا عقلا يِف طق اَيَلَع عالطالا ُنِكُْي اهئ ذولا هِذَهَ
 ئیں 8 8سے ا ساس

 ."ةيليلا ٍةَيبكملا ةحْنَصب ُهاَعَرَ هللا هَظْفَح خلا يضف
 ےس ج۔

 :هللا هظِفَح غيشلا َتاَيِتْوَص

 ةّبتكملا اهي ىَرْنَأ يتلا ةّيتوّصلا ٍداَوملا نم مريبك دع خْيَشلا ةَلِضُمِل

 : لالا لیس ىَلَ ھم َِلتْحُم مولع يف ةّيمالئسإلا

 طض رع يا يف دا یہ =

 اطير رفح ةت يف يراسل ماتوا ةر اة عش :

 .اطبرش َرَشَع م يف بادآلا ةَموظلَم حرش -
 .اطيرش ٌرَشَع دَحَأ يف ماكخألا ٍةَدْمُع حرش :

 .طِئاَرَش رش قرش يف ئاللا لوُصألا حرش -

 .اطيرش رَشَع ةَعَبرَأ يِف ةَيِواَحطلا ةَدْيقَعلا ْحْرَش -

 .ًاطيرش رْشَع يّنما يف حوُتفلا يعوبسألا ُءاَقللا :
 ۔ےھ هس

 .طئا رش ةَعسَي يف رایجوٹلا َةَعوَمْجَم نم لاسر حرش -

 اضْيَأ طار رش ةعس يف تاهبشلا فشك حرش -

 .ًاطْيِرَش َنْيئالكو ډجاو يف ةيِطيساولا ٍةَدْيِقَعلا حرش -

 .اطيرش رقع عبرا یف لاخلا لام حرش -
 سس راه

 .طْئارش ةرشع يِف مالسإلا ٍضِقاَوُن حرش 2



 يراهيربلا مامإلل ّجنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 َے 5 م وال هم 5 ورم 4 ےہ

 .طيرش ٍةَئاِمَو َنيتيمو قیامت يف مارملا غولب حرش
 مے سم مبا يسمع اى 5 جد 2پ

 .اطيرش نیتیسو ٍةعسَي يِف عیقتسملا داز حرش
 5 7 9 ےل , وو ےس مک

 .اطيرش نيتيس يف نيدلحوملا نويع ةرق ىلع قيلّعتلا
 و

 5 ا د اص اه وم 8 50 o2 اف 27

 .اطيرش نيعبرأو ٍةثالث يِف ہوَدَمْعلا حرش يف ةدحلا» جرش



 ل لوألا ءزجلا

 و 4 ياي ني

 تلاتلا تحبملا

 .ثحبلا جهنمو ,ةدمتعملا خسنلا فصو
 ص 22 o ےہ هموم مق ماو م ممم ل روډ و

 .يراهبربلل ةنسلا حرش باثك نم ةدمثعملا خسنلا فصو :لوألا بلطملا

 ا o 6 یں و ای م 7 5 يديه هسا رل م ےہ

 ؛ِةنسلا حرش باك نِم ٍةفوُرعملا ٍةَديِحَولا ٍةيطخلا ِةَخْسْنلا ىلع تدمّتعا
 8 وک 2 2 و ھو 2 مز 8 5 وک وک ہہ

 ةعبطلا-يدادرلا مساق نب داخ ْحّيشلا اًهققَح يتلا ِةَعْبطلای اًهُتلَباقَو

 ىلْعَي يبأ نبال ِةلباَت ا تاقبط يف باتِکلا ّنِم دجُو اَم ةلباقم حم ءةيناَلا
 .ىليزحلا

lq ro 7 5 مو ro 5 ۔وم سس م ا َ 

 مقر عومجملا نميض «قشمب ةيرهاظلا ةبتكملا تاطوطخم نم يهو
 o ٤ e م تو ميت 3 هام اوم

 ةقرولا نم لوألا ٍهْجَّولا ىلإ ىلوألا ٍةَقرَولا نم ىِناَّنلا هْجّولا نم (19»
 2 وع و 2 م ے ا صل ج هم ہم 2 ذو 5

 ميماقلا وبأ حلاصلا مامإلا وه اهخيساتو ‹ حضاو اهطخو (١5١)مقر

 .تاعاَمَسلا ضب اَهَيَمِتاَخ يِفَو '"”ةّرُمَح نب ہللا
 سما م و یہ 2 E مر ر ا 7 2 ٠

 رشع ةسمخ ةحفصلا رطسأ ِددع طسوتم ؛ةحفص ۳۸ وحن يف عقتو

7 
 ٤٤ سام با لس. كيم 5 ا “¢ همس 2 م ساه يم

 ييا مسا ماحقإ ةحسنلا ني ةيناثلاو یلوالا نیتحفصل ا يِف عقو دفو

oةبسيو «ٍليِلَخ مالي فوُرعملا ىِلِهاَبلا بلاغ نب دّمَحُم نب َدَمْحَأ وللادبع 2 2 توک 0  

 )١( يورملا يولعلا يوسوملا ةزمح نب ةزمح نب ليعامسإ نب ةزمح نب هللا ديبع مساقلا وبأ وه «

 .(597/719/)يبهذلل ُمالْسالا خیراتو ء(۷١/٥٦)دادغب خيرات ليذ ھ٥٥٤ :ةّنُس يفوت

 e ا ےس ہہ.



 یراھبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 مالغ مسا ُْماَحنِإ اًهْيِف حقو ةريخألا ٍةَحْنّصلا يِف كلذكو ءِهْيَلِإ باتكلا
 ْنِم !ًالُجَر َتاَمَو :لیلَخ ُمالغ هاب وبا َلاَق» :اًهيف َعَقَو ُتْيَح ٍليلَخ

 نوا تا دی كيلع : ہللادْبَع يبأل اولوق ؛ لاف ماَنْلا يف يِؤْرَف يِباَحْصَأ
 OE |طخلا اه تْبوصو ؛ (ةّنسلا نع ينلأس هللا ينلأس ای

 ؛يِراَمَبَبلا ماّمإلا فينْصَتْنِمَوُمَو ؛باتِکلای ِلیلَخ مال قاع ال
 ماّمإلل ُءاَبِإ اًیزاَع ٍةَلياَتَلا ِتاقبط يِف ىَلْعَي يبأ نبا ُهَمظْعُم لقت ثْيَح
 ريك دَدَع َكاَنْهَو ءُہَدْمَب اوُؤاَج َنيِلا ءاَمَلعلا عيِمج هرقأ دقو « يِراَهبرَبلا

 الوقت قلا حٔرَشد باك نم اول وا ُهَل باكل او نيل املا نِ
 : لالا ليبس ىلع رظئاف قى راھبربلا مامإلل اهوزع

 ماّمإلل َوّلُعلاو ء(۸٥۲/ صين نبا مالْسإلا خيش دال هيب
 مالْعأَریِسَو «(5)508/74ل مالُسإلا خيراتو ء۲ / ص)ييهذلا

 ةيعرشلا بادآلاو ء(۹/۲٤۱)حلفُم نبال عورفلاو «(41/10)ِءالَبْنلا

 َريِبْحَّكلاو ء(۳۲۹/۱)ُهَل َدَشْرَأْلا درصققلاو :((000 - 770/0

 تاَيفولاي يِفاَولاَو ء(۹۹/۷٦۳ ء٢٥۲۰ /١)ُيِواَدْرِمْلِل ريِزْحَنلا حرش

 -7177/11)ِرَّجَح نبا ظفاحلل يِراَبلا َمْمْقَو (4/۱۲)يدفصلإ
 نبال بَهَذلا ِتارذنشَو ء(۳۷ -۲۷/۲)ٌيِمْیَلعلِلدَمْحَألا َجَمْنلاو ۷

 مِهِرْيغَو ء(۳۱۹/۲)داَميلا

 سوچو و



 ل لوألا ء جلا

2 
0 

 or وچ م همسة ۶ھ جه 2

 : نيتعوبطملا نيتخسنلا فصو :ايناث

 -۱۸/۲)ةَلياَتُلا تاَقَبط ٌنْسِض سلا حرش باك ْنِم عبط ام : ىّلْوألا

 .باّتككلا دياب "نم ارطس ۷ بِراَغُي ام ىَوِس ًالِماَك بالا لقت دقو ء٣

 نم ینا ةحلطلا رع ةرؤصم يوا الا راد ةا ىلع تاما قو

 هللا هَمِحَر يقف دیاَح دّمَحُم خّيشلا
 ةَعْبطلا- يِداَدَرلا میماق نب داخ ُمّيَشلا اَھَقتَح يلا ُةَمبَطلا : ةَيناكلا

 وت يِف ْمَنتَو عيِزْوّتلاَو ٍرْشّنلِل فلسا راد ٌمْبَط ءه414١ ماع ةّيِاَقلا
 A م َ م ےہ مر 2 ا وہ و حج مس م ©

 هفلؤم ةمجرتو باتكلا ةساردل اهصصخ يتلا ةَمدقلا عم ٍةَحْفص ٣
 2 م ¥ م مو م

 7 2 َ د صم صرع ي ےن هام مو ںی ا ن ےس سو ر ر رم

 تدمتعاو «ةرابعلا هب میت امو «قايسلا عم بسساَتتی ام ٗتّدمتعا دقو
 َ ۶ َ 2 ٠ے o ا

 ملو ءطوطخملا يِف يذلا صقتنلا ِدادسِل ةَعوبطملا ىف ةَدوجؤوملا تادايزلا
 َ o PS o م م َ ۔ے۔ےہ ے٤ سم غؤ و معمم 2 1-1

 حلاص خيشلا ةليضف حرش وه ضَرَعلا نال خّسنلا َنْيَب قورفلا ركذأ
 م 2 ساهم ٠ 2 وس 27 ھر سے صاع ےس 2, 5چ و لا وو اک

 ديزي امم خَسْنلا َنْيَب قورفلا ركي باّتكلا ةلاطإ ُمَدَعَو ؛ هللا ُهَظِفَح َناَروُفلا

 خيشلا ةعبط ىلإ عجزيلف قورفلا ةفرْعَم داَرَأ ْنَمَو ءوباّتِكلا مْجَح ْنِم
 وے کر 22 2

 .هللا هقفو یودادرلا ميسأق نب دِلاخ



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 o ريب دعو ع 0 4 ہو سو
 ۴۰ 0 يم

 .تحبلا جهنم ؛ يناثلا بلطملا
 2 5 5-2 ٠

 : يِلَي اَم وصوص قيثوتو باَتِكلا ٍجاَرْخِإ يِف تكلس دقل

 حلاص خْيَشلا ةليضف اھَخَرَش يلا ةرقَلا َنَْم ٍةَحْفّصلا یّلْعأ يف رک خ۹

 عصا طْخا دق م ( حرتلاَ نذل ن البسام ام تأ م ,ناّدوفلا
eناّروغلا تا . 

 پاک ادإف ءحرشلاو نئلا يف ي زامالاو فيقاحألا كج 57

TTاا وأ ا وزعلاب تكا اًمِهِيحَأ وأ  

 مٰسا ٍرْكِذ حَم ءابلاغ مقرلاو ِةَحْفّصلا مقرو ءزجلا ركب اًمِهِدَحَأ
 .حّرشلا وأ ملا يِف اروكذم نكي مل نإ هاور يذلا يياحصلا

 ال امي هِجيرُع رخت َرداَصَم ترك نْیَحْيِحّصلا يف سيل ثيرحلا ناک اذإو

 املا هيلع مَكح نم رك حم ؛نیچرخم ةسمخ ٍةَسْمَح ْنَع ابلاغ ديزي

 © جي © mg ے مغ 6

 ىلع ةَلالَد ِهِجْيِرْخَتِل ضّرَنَا مَلرثَألا جرحا ْنَم ىَلَع فو مل اذإو

 ات تا هللا

 ٍرْكذ عَم لولا كلي ىَلَع تلتها يلا بتكلا ىّ لوقثلا تَرَ
 ا ہرا مقر

2o o2ا يب ور رم  

 ىلع هتءارق ق َلهْسَت یخ ًاحْرَشَو ام ًالماَك باتکلا ليكشتي تق

 نال لكلا ليكشب فمك ملو «مِتايوتسُم ةفاك ىلع میلا ةبلط

 طو ائ وم أ لاكشإلا

 مسيح حلل ة ةحححح



 بس لوألا ءزجلا

- 

 هِحْرَشَو باَتكلا اذهب ةّمألا َعَقْني نأَو ءَداَدَّسلاَو قیِفوٌتلا هللا لأتمأَو م ا ممو
 نييلسملاو مالسإلا نع ناروفلا َناَروف نب حلاَص ٌغ لا اًخْیَش يِزْجَي 7

0 

 بتا
۰ 
 .اريخ

rسو مهو لا اه ےس ا 0 ہال ےن جگ یک  

 .نیعمجا هيحصو هلآ یلعو ( لمحم اٽي ىلع ملسو هللا ىلصو
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 ةيناثلا ةقبطلا نم ءاحلا باب
 ىف ةقئاطلا خيش . ىراَبيْرلا دم وبأ ؛ فلخ نب ىلع نر سلا ۔ ۸۸

 هل ناكو . ناسللاو ديلاب مهل ةنيابلاو ء عدبلا لهأ ىلع راكنالا ىف اهمدقتمو « هتقو
 ظافحلاو « نیفراملا ةمئألا دحأ ناكو . باحصألا دنع مدقو ٠ ناطلسلا دنع تیص
 . نيئمؤما تاقثلاو « نینقنلا لوصالل

 لہس بحصو . یذورلا مہنم . دحأ انمامإ باحصأ نم ةعادج بحص
 . ىرتسنلا

 اف لمجو . ایندلا قلخ هللا نإ : لوفي الس تم : ىراهبربلا : لات
 لسلاو . هب لمعام الإ . ةجخ هلك مار .هب لمع ام علا لضفأو . ءاملعو الاهج
 ۔ هللا ءاشام ءانثتساب الإ هب مطقأ تلف : حص امو . حصام الإ ءابح هب

 ىنارملا هللا دبع ايأ تمم : لاق ىزاوهألا نا نع یشرقلا لع لع تارق
 تدور : لوي لم « ىرابربلا ىلإ ءاج دادنب ىلإ ىرعشألا لخد امل : لوقی
 « سوج او یراصنلاو دوها ىلعو مہیلع تضقنو . مشاع ىبأ ىلعو < نايا ىلع
 ىردأ ام : ىرابّييلا لاق تكساملف . كلذ ىف مالكا رثک أو ءاولاقو ؛ مل تلقو
 ۽ لاق . لبن نب دحأ ہللا دبعربأ ہلاقام الإ فرمت الو . اريك الو اليلق تلق اع
 ىلإ دادنبب ربظي مو ؛ هنم هلبقي لف « ةنايإلا ھ باتك فنصو « هدنع نم جرخف

 . اهنم جرخ نأ

 : هيف رکذ ةنلا باتك حرش : اہنم « تافنصم ىرابسْلا فنصو
 كلذكو ۔ ارابکر یصت یتح دوەت عدبلا رافص نإف . تاثدحلا رافصرذحاو

 رتغاف . قلا ہبشی « ارينص اوأ ناک ؛ ةمألا هذه ىف تندحأ ةعدب لک
 نادي انيد تراصو ء تمظمف ءاہنم جرح ا مطتي مل مث . ايف لخد نم كاذب
 نم لک ہللا كحر رظناف . مالسإلا نم جرخف ٠ میقتسلا طارصلا فلاخف . هب
 یتح هنم ؛یش ىف نلخدتالو . ناجمت الف « ةصاخ كنامز لهأ نم همالك تم

 لس لوألا ءزجلا

 ةلبانحلا تاّقَبَط ةعبط نم باتكلا نم ىلوألا
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 نازوفلا حلاص خيشلا ةليضف :باّتكلا ىلَع قلعملا ةمدقم
 کو یت ت الل یس رر ا اک ٣ زس و رہ ى

 ىلعو دمحم انين ىلع ملسو هللا ىلَصَو ؛نيِملاعلا بر هلل دمحلا

 .َنیِعَمجُأ وياحصأو هلآ
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 نمع ذخأ «ةلياتحلا رابك نِم وهو .اهيلإ بيسثف اهعيبي وأ ءاهي لِغَتْشي

 ” 5 همم 8 سما مرر 0 ك 2 مه ميمو ٤ٛ ٤ة َ 7

 «ةديقعلا ذخأ ؛ملعلا يِف رَحَبتَو ءوريغو "' يذورملا ِلثِم دَمْحَأ املا نع

 ."ةمِئألا ٍراَبك ْنَع ملهلا َذَحَأَو «هقفلا َدَحَأَو KG هيو مان مو ےک اکرم م وام ع
 س را

 يل وُسرلا ةقيرط : اته ِةّنسلاي دارملا (ةّنسلا حرش) :وباتِكلا ُمْساو
 ےسص ا ا ر یا مو ےک و ےک کرو 7 o َ 5ب 7 ھا

 نع تب ام هئا :َنْيْيدَحملا دنع ِهْيَلَع َحلَطْصْملا ىَتْحْلا اهب ُداَرْلا سل
 ےس

 َوُهَو «كلڏ ْنِم مَع وه اَم دار اَمنِإَو ««ِريِرَْت وأ لطف وأ لوق نم يبا

 .(۳۱۷/۱)یناعمسلل باسنألا :رظلا )١(
 همأ تناك» :ىلعي يبأ نبا َلاَق «يذورملا ركب وبأ زیزعلادبع نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ )٢(

 وي سنأي انمامإ ٌناكو «هلضفو هعرول دمحأ باحصأ نم مدقملا َوُهَو ءاّيمزراوخ ُهوبأو «ةّيذوُرَم

 يفوت «ةريثك لْئاَسُم هنع ىَوَرْدَقَو «ُهَلّسْعَو ءَتاَم امل هضامغإ ىلوت يذلا َوُهَو «هْيَلِإ طسبنيو
 .(۱۷۳/۱۳)ءالبنلا مالعأ ريسو ء(٦٦/ ١)ةلبان ا تاقبط...ھ۲۷ ٥َةَنَس
 .(٥۹۰/۱)ءالبنلا مالعأ ريسو ء(۱۸/۲)یلعی يبأ نبال ةلبان ا تاقبط :يف ُهَتَمَجْرَت رُظثا (۳)

 مار لل
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 .مومعلا ثيح نم ةنسلاي یمسی اذه لک ؛قالخألاو بادآلا
 نم ِةَحْتْلا حاکنو «نيفخلا ىلع حسملا لم ةيهقف لئاسم ركذي دقف هاا جے ےہ گئ ا ° ھی عش ار ےہ مے مع ےک
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 “رم لِئاسْلا ّضْمَب ٌرركُي دقو ءاهيف ٍةَفِلاَخملا ةلاضلا قرفلا ىلع درلا باب 0 ل

 َنِم كلَ ٍرَْقِل أ ءاًهيف ناّیَبلا ةداَيزِل وأ اَهَركَد ٍةَبساَنُم رركتل أ ديالا باب
 دم تاك وهف لم او «ةيلحلا ضارغألا
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 همحرف ‹ةيفاصلا مُهَتَديِقَع اوورو ؛ مهنع اوُدَحَأَو ںایلا ةمِئالا اورصاع

 .لیلَج مام ن هللا
 وأ ءانيعم اباتِک حري هلأ ُہاَتعَم سيل ءناَّب :يأ :«حْرش» یّضَمو

 ٌحْرَش) ىَتْحَم اذه وسلا ةقيرط حصو هلأ ُهاَنعَم امنو ءانيعم اباَتِك رُْ
 .(ةسلا

 كالو ٌلِئاوألا ناک
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 هام س ےہ م ٥ یگ تا وک َ 7

 لْثِمَو «باتكلا اذه لثم «ةئسلا»ب ِۃَديِقَحلا بك ن
 ة)و «مرثألل «ةئسلا»و «هللادبع هيبال «ةئسلا»و «دمحأ مامالل «ةنسلا» ھ7 و٤ َ نيو هم ٤ َ 3 5 ٠ َ یس مت م6

 0ع و مر و 00 و و2 و 9 م

of 9 ٠ 3 32 ےک مم ےک  

 .یئاکلالل «ةعامحلاو ةنسلا لها ٍداقّيعا لوصأ

 ت ۳ 7 ه 32 5 يوب م “¢ ل ر 2

 ىمسي باتک بتکلا ضٔعَب يف عضويف «َناَمْيِإلا» اھٹومسی كلذكو
 نج ہو ورم 7 َ 5 2 2 020 2 م ہھےہ او

 ںودیحی ؛ملسمو يِراْخْبلا حیحص يف دوُجوَم وه امك ««ناميإلا باتك»

 بسس مب ل



 ب لوألا ءزجلا

 الاول ٦

 نم ‹ةديقعلاي 80203 ام هيف 0 ؛ناَميولا با هنومسيو باک

 وریځ ردقلاو ؛رخآلا مويلاو ءهيَس 2 ,a ‹هټکئالمو یللاپ ناَميولا

 ےہ

 .(َناَميِولا» 2 ¢ ورشو
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 .يعِفاّشلا يرجآلا مامالل «ةعيرشلا» بايك  «ةعيرشلا» اه و دقو

  0 Eنبال ) ٍديِحوتلا باتک) لنه : (ديجوتلا» 000 2

  aهي نيوليو ؛ُبَلَقلا ہدّیتعی ام وهو «ةديقعلا» و
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 جاو و یش اش اا يهف ءاَهَنْيَب فالټخا ال اهلك اوو

 اذه سيلف ءَداَرملا 020 واًمْسَألا يف ةَحاَشُم الو ِتافیاَرتلا نم وهف

 الف ءٌةْجَو هل حالطصا ٌلكَو «حالطصالا ّنِم اَدَه اّمّنِإَو ءيفالتخالا نم

 .دحاو ىلا ظاقلألا تلا نو «كلك يف ْمُهََي ف البخل

 «ليلد هيلع سيل ٌحالِطُصا ؛ُديِحوَُتلاَو ةديقعلا» : ار اذه رب أ

 هي َنوُديِرُي ‹كيكشت اَدَهَف «ةسلا يف الر ؛ نآرقلا يف ًادوُجوَم 0 0
 ساو سم سم ع

 نیب زیمی ال نأ لجأ ْنِم ءمالکلا اذه اوُؤاَجَف «َةَديِقَحلا وه اوج نأ

 .مهظاغ يلا وه اذه ءةَميِقَتسملا ةَكرِفلاَو ٍةلاَضلا ل

 ؛ مهن نيعلعملا لمَ اله ٍلِطاَبلا لْهَأ ىَلَع ىلع دري ال نَا لجأ “رو

 هذه ندد مه ِراکفألا ِلبازُم ْنِم َنوُدُخَأَي َنيِذّلا ٌعاَعَرلاَو حملا
 سرا رےہ كلو

 !ٍتاَفلَوُم اتومي ام ٍضْحَبو ءفحصلا ضب يف مک لاّوقألا
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 ا يب ل

 واک نهو تاكيكشتلا و وله ىلإ تامِتلالا روج الف

 ؛ لِطاَبلاَو وحلا ب اگ ب هي اوُمتهاو «ةّمألا هيلع سَجَرَد يش اڌو

 نأ َنوُديِرَي مه ءاذَه يف ٌدْنصق ْمُهَل كيلوا نکو : لالّّضلاَو ىدبلا َنْيَيَو

 سو ريب

 ميقتسمو ؛ قيدنِزَو کلم نیہ قراف لانه ناگ الو سلا اوج

 َيللَل نحو لئال تالا علما لطم تحت وَفي انار عمو

 يتلا ةديقحلا ءةحیِحص ٍةَدِقَع ىلع الإ َنوُدَّحَوتي ال َنوُمِللمْلا : مُهَل لوقف
 وا تم أوُرُك ذو # سس حج تم وج 5 م

 نيب عمج يذلا ااَم ء٣: یخ کیولق نیب فل لأ ءادعأ منہ ذل مکی
 الإ لا الد ىَنْعَم يه يتلا ةا لَه الإ ٍرْحاَتَتلاَو ٍةقرفلا ري ةباحصلا

 ١ ؟ يللا لوسر دمحم هللا

 يف َنْیِفِلَخُم اوئوكي نأ امو «ةحيحصلا ةديقعلا الإ سالا عَمْجَي الف
 .ادبأ اوُعِمَتَجُي نلف مِهِداَقْيعا

 ال اڌهف ( ليلدلا جات يتلا ةيداهيجالا ٍةيهقيلا لئاسَملا يف فاليخالا ام أ

 ‹ ئاس کک اذه نأ ٌۃَوادَع 0 قرف ْثِرَحي 3 وی

2 

 0 نأ يري لَواَح زم لاح ام ةديقتلا يف رکا مهدي مس 0 س 7

 .تاضِقاَنَتلاَو تاّداَضْتلا نيب عمج ا نكمي ال و تائا

 ا

 ا



 بسس لوألا ءزجلا

  oجس سايب هم ° 9

 الأ ةديِقعلا اوححصي نا مِهْيلَعف َنِمِلْسلا و َنوُديِرُي اوُناك اف

 .اهي َنوُؤَدِبَيَو اهب نومه مهرخآ ىلإ مهلا نم سرلا ناك يتلا ة ةديّقعلا

 اواک ْنِإ اذه ءةَمألا تدخلا ةديِقَعلا اوُدَّحَو اًدإَف لَا اَهوُدَّحَوُي نأ مهْیَلَع

 يف ملكتي يذلا نِم نورْخْسي مه کل ‹مهټوعد يف نيِقداصو نيداج

 سالا رفكي اذه :نولوقيو ةيوتملا ةديقعلا ىلإ وُعْديَو «ةديقحلا

 نب را ومخيم یو

 دوا ريغ ىل يللا ار نأ ا ا :مهل ل

 كدي یا وہ » ءةلوُهُس اوُعَمَتِجال ةديقعلا ِتّدّحوَت ول ذإ «ةحلحصلا

 ام امیج ٍضْرَأْلا ین ام قنا و موف تیب تلاو 9 تينمؤملآيَو وركب
 4 ٌديكح درع ہلا يب فلآ هلا کنی رهبر کہ َتْنَلأ

 کیولق یب تلا ادع ممنک ع وکلا َتَمَعي ورک ذو ر ء[٦٦-٦٦ : لافنألا]

 د ەى 2 2 2 ے2 ےس رس 2 کو ريغ ےس س

 لنڈ اهنم دن اف رانلا نم قرم افش نع م کو اناوخإ تمعن ہم ما

 8 م “رس سو o 57 رم یی

 الإ سانلا عمجی نلف °1: نارمع لال نود ہک کل ترا 0 هللا یس

5 

 م
 ےس

 و

 مها 6م

 مِهمَناَخ ىلإ مهلوأ ْنِم ُلُسْرلا اهب ٗتّءاَج يتلا < دي لا

 أنأ الإ لإ هل أ ہر یی الإ لرش نم کنی ںی ےن اجو یخ هب
 لب < ھم اتم ص ےس 2

 4 ِترقناف مڪر انآ ًاتاو دیو ھم ةمأ رہ وزا نو + :c[Yo ءاَبَْالا) ه4( ِنوُدَمَأَ

 ماا



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ےس رک رس ےس رس مرہم ہو ہہ سے 0 ¢ م - ے1 و ورک

 او ةدجكو ةمأ مکا ءودنه نإ 0 : ىرخألا ٍةيألا یِفو 2107 :نونيؤملا)

 7 ھ٠ ھم

 07 ِتوُدَبَع ٌدَبعاف مڪر

 ل 00 ر ص جرت 2 مساري رم نإ رم مرم

 وه هلال < لاتو اخس هلل هللا وهو وجار بر ا ىلعألا ن ل

 وعد ام کاو قحلا وه لآ کاب تیک >F ٌلِطاَب هريغو «قحلا بّرلا ےس ےس د دس 0 رر

 :0Y جملا رسل رييكلا لعلا وه لا کراو لطکیلا وه ونود نم

 دلا سس 7 رام اوُناَك ْنِإ َنيِمِلسمْلا رايح رسم لاحم وه ادهن

 نأ لجأل ءب ْدَّمَحُم اهي َءاَج اَمَك ٌنوُكَتِل «ليخّدلاَو ٌعيَزلا اَهْنَع اوفو
 هلع وو ہیرا

 هذه ِفيِلأت ْنِم ِهِرْيَغَو ٗيِراَهَرَيِلاَک فلّسلا دارا يذلا وه اڌو
 .ةّحيِحّصلا ٍةَديِقَعلا نايب يف ُبُكلا هرلَمَو « ٍلِئاَسرلا

 َنوُحَرْشَي َدِئاَقَعلا ورله اوبتك ٗتالالّضلاَو تاقاَرِيْفالاَو نقلا تّكدح امل

 يتلا مَا نورقلاو هاجصأو ا لر ر الع ناك يلا لا اهب

 :ٹل ہللا ُلوُسَر اَهْيِف لاق يتلا «كّلَه اَهَْع َداَح ْنَمَو ءاج اًهَمِزَل ْنَم
 ت ےس م 2 27 72 ےگ "ےگ ےس 7 مل ۸ 0

 :الَعَو لج هللا لوقُيو ء'''اَهراَھتک اهليل ءءاضٔیِْلا ىلع مكتكرت»

 مصاع يبأ نباو ؛ (41مقر 177 1)هننس يف ْهَجاَم نباو ء(١۱۲/ )دتا يف دم مَا هور )١(
 يف مكاحلاو TY)» -۱/٦۳)مِلسُم حج ىَلَع جرختسملا يف مِيِعن وأو ,(4؟مقر)ةّنسلا يف

 : مْيِعَن وبا لاق .هطةيراس نب ضاَريلا ْيراَح نم َمُهريَغَو (170/ 1)نيحيحّصلا ىلع كرد
 َلاَقَو ««ثيدحلا اذُم حص دقو : : مكاحلا َلاَقَو ء؛نییماّشلا ثٔیِدَح حٔیحّص نم ديج ْثُيِدَح اذهو»

 «نسح هدانسإ» (41// ١)بيهرتلاو بيغرتلا يِف يرذنملا

 ےس 5



 ل لوألا ءزجلا

 ل كلتا مولا رکعت مشرک ال كوبي نم اوڑتگ نیلا يي میلا
 وه اذه [ : ةدئاملا] 4[ 1 ملسالا کل توو قمع ع تسمو وو

 نقف ام ىَلَع عیب : ناس ا اما للا دو للا کلا ماما ظا

 ناك اذإ لاخلا َنِم اََهَف "ويف انشا ابف ًاضْخب اضن رڈْنیَو ولع
 ةّيهقفلا لئاسلاَو هَقِفلا يف فاليخالا ناك ول اّمَأ ءةَديِقَعلا يِف فالتحالا

 لئاَسَم يف ىح «ليلدلا ُعاَبنا بجاولا نأ عَم «ْعوُسي امر اَدَهف ِةَلَمَتحملا
 .[ 0: ءاسنلا] لو او ہللا لإ ورق ءىش يف عزت نئ + : ىلاَعَت لاق ءهقفلا

 ام

 ۔ےمع سي و لم مے رب

 نيب قرفتلا ثدحي ال ؛ ُهُجَوَو ُلاَمِيحا هَل يذلا ئهلا فالتخالا كَل

 مهيفو ءيکلالا مهيفو يفتح ا مهيف لا رخأ فكلدلو : ةييلتملا

 نال ال اوقف ملو حا ولو اولي مو يبخل م مهيفو «ييِفاشلا

 ةديقعلا مَا ءةلدالا ٠ نم تالامیحا ملو 29 ةيهقف اَداَمتْجا وله

 ہوے رار

 او مُهثدِقَع ةا ةكِلاَكاَو ةيِفاشْلاَو ةلياتحلا +0[ مُهُتديِقَحُف

 اہ يف جوي اذه ؛ ةديقعلا يف ملا نم جر يف ناك نو

 م 2 © ل ةعِفام مام. راس 7 ے رم

 نإ ال

 ل

 قف ہللا يف میل بيش ات مع يف هلا فا ن

ِئَألِل ًاعاّبتَأ َنوُرَيَبحُي ال ِءالُؤَهَف < «مُهَل فام وهف ِةَديِقَعلا يف
 مهل ةّم

 عاب ا نم نوربتعي الف نم مها ءيش يف ْمُهوُلاَحَو ٍءيش يف مُون

 .ةديقحلا يِف ْمُهَئوُفِلاَخُي ْمُهَو ٍةَمْيَألا ہ ري

 ب ااا

52 

2 

1 

 تا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 يس ا زا را هريغو يراهبربلاک ِءاَملعل ای اَدَح يزلا وه اَذَه
٤ 

 اَهيلع ريس نأ لجأ نم فلما يذَمَو هل وسر ةو هلل باك نم قول موكم م

 ین کن کا E 2ت یس یت كودي

 .مِهيَماَعَو

 نهري َلَضَل تامل وه ا فلو مو نيب مو ايفح رمألا ناك ول اأ

 ةجحو «َلَجَو َّنَع هللا نم ٌةَمْعِن -ُدْمَحلا لو - تاقلؤملا وهف «سالا
 نع ےیج نَم يحبو نیب نع تله نم كلهن كيبل لح ىلع ولا نی

 ٤١[. : لاغنألا] 4و ودب

572 



 بسس لوألا ءزجلا

 نمو «مالسإلل اناَدَّه يذلا هلل ُدْمَحا :هللا ُهَمِحَر يِراَهيْرَبلا لاق
 ل و م s4 ےک هم سم مو عر ص

 بحي اَمِل َقيفوُتلا ةلاستف ءةمأ ريح يف اًنِجَرْخأَو ءوی انيلَع
 7 0 مم 27 م 20 ےس

 . طٌحْسَيَو هرکی امم ظفح او ءىَّضْرَيو

 م6 0

 :حرشلا

 پرس 7 KZ ا 5 ر ° ءءء 7 ےک یف

 ةيىبنلا ناك ةنسلاب المع اول دمحلا»ي ًادف ,باّتِكلا ةَبطْخ ورله

 و ت ۶ھ 1 7 رس ا ےک ہے ھر ر o و لو م

 حلاصلا فلسلا ناك اًذكهو «ِهِتاَبَطاَخَمَو ِهِتاَباَنِك ىف هيلع یٰنٛتْيَو هللا دمخ
0 
 - ےک 07 سوه 2 0 o ٠ و 2 واو عر

 باّتِكلاي َءاَدِيَقا ؛(میجرلا نَمَحَرلا هللا مسا مهبتك ن وۇدىي ءمليلا لْهَأَو

 اإ ناك ُهّنِإف ولي يِبَنلا لْعِفي ًءاَديقا «َنيِمْلاَعلا بر هلل محل ا» يو «زيزحلا
  2fسوك  0 o2 7 E E foاس o (١) 2 رماه م م رالبر م 3

 هيلع ينثيو هللا دمحي ؛ ٍءيش ىلع هبٽي وأ ملكتي وأ بطخي ر نأ دارا ٠ مث

٤ 

 ع وو مس موكا ہرے م اے 2 رپ 8م رس 2 2 o2 ر 2 2

 ايدتقم جهنملا اذه جهت فلّؤملاف «مالّسلاو ةالصلا هيلع هنايب ديري اَم نبي

 ےن ویو سش ةتسس سوم م کے مر

 .(وَلل دمحلا»ي ةءادبلا وهو فلس نمہ

 حاملا َوُه :«ُدْمَحلا»و ءٌلَجَوٌرَع هلل ِدماَحَلا عيِمَج : يأ (ولل ُدْمَحلا) ىَنْعَمَو
 0ء ساو وہ و 20 صع ی ر 2 : ٠۳ o ل

 هئامسأل َدَمْحيَو ِهِتاَذِل ُدَمْحُب الَعَو َّلَج هللاف .حوُدْمملا ىَلَع ُءاََقلاَو

 همس ؟ 4 هي مع ا ےگ م م عملا ىم > 3 واک را ا و

 دمحلا نِإ» : هلوقب ةمالك َحتفتنسا كوا لوسر نأ ِهيِفَو ها يدزألا داًمض مالسإ ةصق يف امك )١(

 ھک وو أ ھءےەےے مكس e o ھو ىلا 2 .٠ 2 ¢ ھ۰ 7

 الإ لإ ل نأ دّهشأو ؛ هل يراه الف لزضي نمو ؛ هل ليطم الف هللا راهي نم (ةئيِعتستو ؛::دمحت «ِهَلِل

 ےم رو طعام 2 0 سم هلق وع نس َ 8 5 2 a مر

 يف ْمِلسُم ُهاَوَر هدْمَباَمأ « اوس رو هديغ الەم او ؛ےل كيرشال هَدَحَو هللا

 نط سابع نب هثلادبع نع (۸1۸ مقر ۹۳/۲)هحیحص



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مسوغ و

 نذل ءدّمحلا عاونا عیمج َُلَف «ِهِلاَعْفَأ ۳ هلام دم محو او

 ro مك عرقي تر ريماس هو

 نم دس ام دق ۍلغ ہو ہو سی وس

 زوجت الف ؛لَجَو ٌوَع هش وُ لالا لواكلا َقَلْطَلا دما نك لسجل

 ا الإ ُروُجَي ال اَذَه , قارختنمالا ىمي «نالفل ُدْمَحلا» :لوقت - نأ كل

 ١ رمح 1 20 تمیلصلا ات یہ ویب

 00 آو يماظل [لعجو رل او ِتوککلا قل اس ىلا هني نفل ۳ -؟ : ةحتافلا]

 ١] نما دالا وکلا ريان هل تلک ١[( : ماعنألا]

 ىّنعمي ءواذكَو اڈک ىَلَع ًانالف ُدمحأ) وأ ««اتالف ٌركشأ» :ل ۰ وقت ن

 ساباق هيلع هتركش وأ ُهَن ُهَتَدَمَح هِلْجَأ نم يلا ۽ ءيشلا صيصخت

 :ىلاقتو اخس لا ىح يف الإ زرت لاته تال دملا لو

 فولد ذا وتلا ولان فاسو يداك قاما مسا (هللاو
 وما فام

 یک عاد هللا مانا رپ" مسي لَو ءهللا ىلع الِإَلْطپ ال مسا َوُهَو
 ام ُنوَعْرِف هن ةنذل یس ةا مق ا ةدجالملاو ةرفكلاو ةريابجلا

 مسا اذهف 217 5 : تاعزانلا] 4 کلا می ر أنأ + : ل اَمُنإَو فلا 87 :لاق

 .ٌلَجَو رع وللا صاح
 ءملاَع ْمْمَج : َنیِملاعلادَو فرصا كالا : هاتم بّرلا (َنْیِعَلاَعلا بر)و
 مس و رھ م مسارب تس ل مقل رو ر رع قرب

 .اًهُهَلِإَو اًهُدوُبْعَمَو اَهّرْبدُمَو اَهقِلاَخَو اهر وُ هللاو «تاقولخلا عيمج وهو

 مص

 مسالا

2 

« ۰ 



 لس لوألا ءزجلا

 : ىلاعت لاق ءٍةَمْحِ ُرْبكأ مالسإلا (مالثسإلل اَناَدَه يرنلا هلل ُدْمَحلا) :ُهلوَ

 4 نيد ْمَلَسِإْلا كل ثیضتت قمتي ع تنمو کند کک ثا مقا
 لو الَعَو ّلَج هللاو "0 ىلع ٌةَمْحْنلا یت مالّسإلابف ۳ : ةدئاملا]

 َوُه :هللا لضَف ه٠: سرا اورق قلم یی هلأ نکی لہ )
 .نآرقلابو مالسإلاب اوُحَرْفْيْلَف «نآرقلا يه ٌةَمْحَّرلاَو ؛ٌمالْمإلا
 كِداَشْرِإي ‹مالسإلل كياده یف هلل لْضْفلا ّنأِي كي ُفاَرِيْغالا هيف اَذَهَو

 Sof 4 وک ےس “هے ا ےہ اھ ثرى 02 م

 لهآ لوقي كلذلو ءكاَدَه يذلا وهف ؛ یلاَعَتَو ُهَئاَحَبُس هللا َنِم َقيِفَوَت وه
 ثني رض ور یر ےصص ےس 2 2 2 r هم 80 2 2 7 20

 ىدتهنل اھ امو اذٰهِل اننده ىلا لي دملا )+ : ةمايقلا موي ةّنجلا اولَخَد اذِإ ِةْنجلا

 ےص صر ےک ےس رپ

 ٤١[ :فارعألا04 ہلا اننده نأ اول
 ی 7 یا اس مهري

 ال هللاف الِإَو « ىَلاَعَتو هَئاَحْبُس هللا َنِم هلم ُمالسإلا (هپ الع ّنَمَو) : لوق
 ما ےس

 «مالسإلاب ِهِداَّبَع ىلع لصق وه امنو ءِدَحَأل ٌءيَش هيلع ْبِحَي

 .قازرألابو «ةيفاعلايو « مَحّنلايَو
 سب ور رر چ کواس هم وع 5 "7ّ ىلإ ص جه عم 0ئ

 یلاَعت ِهِلوَف نم اذا (ةّمأ ِرْیَخ يِف اَنَجَرْخَأَو) : هلوق
 کا رخ مک )+ :

 ی ت یھ را ۳ 4 5 1 ےہ يبي هرم چ

 با طِخاذه 4 مت ٣پ : ۓ لوقف ٠٠١ :نارئع لا4" ساّنلِل ٌتَجِْأ

 ر 2 2 E 2 7 7 س ومص 0 م اب رم حرص م9 0

 ؛ةَعاَمُلا اهب ُداَرملا (ةَمَألا)َر ءممألا ريخ يأ 4م وما رخ # ؛ نیم / ر

 e ا ,dor Joo Ê و ۔ م ےہ ےس ورس

 ال ةَمألا لَه ٌرْيَخف ء4 ساتل : لوق لمأت 4 ںیاگلل تجرأ ِةَّمأ ری

 مار سس ۔.۔



 يراهيربلا مامالل ينسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ِميِلْغَّتلاَو داَهِجلاَو ٍةَوْعَدلا يِف ساّنلِل ىَّدَمَتَي اَمّنِإَ :اَمْيَلَع ُرصَتَقَي
 سامه لسع و

 ءَنيِرَخآلا كريو هفت يف لَمْ ناسا مَعَ نأ يفك ال «دانزإلاو

 « هللا ىلإ وُعْدَيَو N ءمليلا ر 0 یشن ةوعدلا رشي نأ دہال لب

 عَّمَتْجُم يف ًالِماَع ًاوُضُع نوكيف ؛رکثلا ِنَع یَھٹیَو فورا رمي
 ءطَقَف مهيسفنأل اوُجِرْخَأ ام : هاتعم 4 سياّلِل تج راو لوقف تیا

3 

 رم مه م

 .ِساّنل هلا ُمهَجَرخَأ منَ

 ولو ءَتاّبَلا هللا لاسي ناَسْنالا (ىّضْرَيَو بجي امل َقيِفوُتلا هلأْسَتَف) : هلق
 ناپ ء نفي نو ری أ نمي الف هِيَ وب ُلَمَْيَو خلا فَي ناک
 بْلَقُم اَي» :لاق اذهل ولا ليس نع لضيو ُهُحاَتِجَتَو نف 3

 ا ةالمصلا ْيََع ليلخلا َلاَقَو ء''' «كيْيد ىلع يبق تيت بولقلا
 نَم اريك نللْص انسا آ نما تر ایکڑ OE ني نأ بو بجو : هئاعد

 ناَميِإ يوق ملک اَدكَمَو سل ىلع فاخ ۳ 0 مٔیِماَرِْإل 4 سالا

 ا ل کک يك الو «نِفلا نمي الو ُفاَخَي هاف هللاي ناسا
 ساو 2س

 فاسو ءةمِټالا وس ن فاَخَيَو ادب امِئاَد ةمِتاحلا نسحو تابا

 PEE ؛لالّضلاَو غيزلا نم فاَحَيَو ؛ نتفلا نم

 نّنُسلا يف يالا ء(۱۹۹مقر)ہننس يف ْهَجاَم نباو ء(۱۸۲/ ة)ونْسّمْلا يف ُدَمْحأ ماما ءور )١(

 ىلع كر دَمْسمْلا يف ٌمِكاَحْلاَو ؛(۹۳۴ (مقر)وجیجص 78 هِجيِحَّص يف نا ْنباو 0107/78 مسقر) ىَربكلا

 حاّبصِم يف يِرْيِضوُبلا لاقو .يِهدلا ُهَقفاَوَوِمِلْسُم طْرَش ىَلَع ُهَحَّحَصَو (010/ )حيلا
 .ہحیجص هداتسإ» :(717/1)ةَجاَجّرلا

 ا ا ا ا ہت جج



 بس لوألا ءزجلا

 2 مسا هال 2 از حال وع ا رو و رر یھ 7 2ہ

 لاوقألا نم ُهطِخْسي ام استجب «تاَداَقِتْعالاَو لاوقألاو لاَمْعَألا

 وهو «قفوملا وهو ء یلاَعتَو ُهئاَحْبُس يداها وهف «تاداقيعالاو لاّمْعَألاَو
 .ديشرمْلاَو لالا مو ٭س
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ةئسلاو ءةّنسلا وه مالئمإلا نأ اوُمَلعا :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 رخآلای مح موي الو « مالسإلا يه

 :حرشلا

 فْيَكو ءْمَلَعَت يأ :«مّلْعا» ىَنْعَمَو ؛ماَمِتهالِل ةَمِلَك ونه (مّلْعا) :ُهلوَق

 .كيذ َتْمِلَع َتْمَلَعت اذِإ ؟ةّنسسلا وه َمالسإلا نأ ملت

 ماعا + ا لاق امك ءاهدبامل ماَميهالِل اهي 0 7 «ملعادف

 لإ ال» ىَنْعَم ملعا يِنْعَي ۰ دمحم الرف E هلأ الا ہلا ال دت

 روع هللا ناو ٍباَقِمْلأ ُديِدَش هلآ ا ات ؛وی لمعاو لا الإ

 اَمِل مامِيَهالِل ءاوُمَلْعاد وأ (ملعا» 7 ياف ء۱۹۸ :ةدئاملا] 4 غم

 ا یب ؛ (مالئسإلا يه ُةَسلاَو «ةّنسلا وه مالسإلا) : هلو
 لّسّرلا لكو ؛ُمالّسلاَو ةالّصلا ُمُهْيَلَع لسرلا اهب َءاَج يتلا ةقيرطلا وُه
 كلذ هلل دنع نم عرش ءاَجَو هللا ىَلِ اعد يبث لک اے وج

 امی وتقو لَك يف ُهدحَو ٌلَجَو َّنَع هللا ةدابع ُمالئمإلاف «مالْسإلا ُه
 تحي اَدِإَف ءاهْحَسْنَي مت «لاَجآ ىلإ عِئاَرش األ هللا عش ذقو عرش
 ةعیِرشی عِئارشلا كلو كيس قا ىلإ : مالسإلا وه خیماّنلاب لمعلا ناك



 بس لوألا ءزجلا

 و م رع جہ م رک سل ا 2 و 2 . ت و

 ام هلل احمي تی باح لجأ لکل # العو لج هللا لوقي وك ء 5 تاث : ۱ و دمحم

 سا صر م نم 4 م م ھ5 رم مح رک دعو 8ے وک سم

 ام وه مالسإلاف ء۳۸-۱۳۹ :دعرلا بتڪلا ْمُأ :هدنعو تبثيو اشد

 نأ ىلإ ءةبسَحِب تقو لك يف ِلَمعلاَو ةَوعَدلا ّنِم «ُلْسُرلا هي َْتءاَج
 يب نمف هري نود هی َءاَج اَمَوُم مالئمإلا َراّصَق ءلق دمحم ةكعي تاج

 ذقن مل ثْيَح ملم ملف 46 دَمَحْسب نيوي ملو ةقباَسلا ناَيَألا ىلع
 ىَهَتْلا دق ِهْيَلَع ناك ام ّنَأل ءب َلوُلا اذَه عطب ملو جَو رع هلل

 خيساتلاب لَمَحلا اَمّنِإ «ُلَجَو ٌرَع هلل ًانيد سيل خوُسْنَلا ىَلَع ُءاقبلاو « خيو
 .نيدلا وه

 ةّنسلا اًنرَسَف اذِإ ءاَمُهنيب قرف ال (ُمالْمإلا يه ٌةّنسلاَو) : هلو

 .مالئمإلا َنْيََو اَھنَب قرف الق ٍةقيرطلاب
 ,وّنسلاي الإ ٌمالْمإلا ُموُقَي ال (رَخآلاِي الإ اَمُهدَحأ مومي الَو) :ہلْوَ

 - گلاب لمعي الو َمالْسِإلا يعدي يِذّلاَف «مالئمإلاب الإ سلا موقت الو

 ميسي الَو ةّنسلا ْمَلْعَي يِذْلاَو ميمي َسِيَل ؛ -4 لوُسرلا ةَقيِرَط : يأ
 .اًمُهّنيَب عجل ا َنِم َدبالف «ةّنسلا فرع ْنِإو ملم َسْيِل ؛ هلل
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 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 سوك ل ا 7 اول“ مو ٠ ےک و ۔ھ ا ا مم
 ريغ بغغر نمف ءةعامج ا موزل ةنسلا نيف : هللا هَمِحَر فلولا لاق 1

 8 و َ مرر َ صم ما 22

 .اليخم الاَض ّناكو « هِقْنَع نم مالسإلا ةقبر علح ذقف ؛ اهقرافو ةعامجلا

EG 

 ؛حرشلا
 مالسإلا ّنأَو ؛ كِيلَذَک ُرْمَألا اد ام (َعاَمُلا ُموُزل ةّلسلا َنمَف) : ُهلوَق تي ٤ ” ساس لص م ےب ٦ 2 2ث ےک

 موُرل ةّنسلا َنِمَف) ءٌعاَوْنَأ ةّلسلاف ءمالسإلا يه ةّنسلاو «ةّئنسلا وه 4 7 ہل ساو 2 و ٥ َ 44 َ ى مل
 4 ےب یی واک قا و 7 هاا ت ےہ و يا ه٤ ميعم؟#
 ةعامج :انه ةعامجلاب دارملاو ءنیعِلسلا ةعامج موزل :يأ (ةعامجلا

 ةَعاَملا ىّمَسُت ال ویاهَف قحلا ىلع ْتَسْيَل يتلا تاَعاَمجلا ا
 2 م َ 2 2 هادو 7

 فِلاَخُم جهنم ىلع وأ ٍةلالَض ىَلَع ْتَعَمَتَجا ٍةَعاَمَج لك «ةيقيقحلا

 ةیقیقح ا ةعاّمجلا ىّمَسُت الف مالسإلل ٍةَفِلاَخُم ةقيرط ىلع وأ مالسإال

 ۱ .ةحوُدمملا ةيولطملا
 وے و و27 7 5 3 سا همكم 2 روم مه ير 4 ا 2
 اوثوكي نأ كلذ مزال نم سيلو ؛قح ا لهأ مه :انه ةدارملا ةعامجلاف

 يه :ةَعاَمْجلاَف «ةَعاَمَج ىس ُهّنإف قلا ىلع ادِحاَو ناك ول لب ؛نيِريثك
 الو ءٌّقحح ا ىلع ناك ْنَم ْمْزلَف ءاورُتك وأ ُهلْهأ لق «قحلا ىلع ناک نم
 سيم ياها م یو e o ل ي ر 2 1 0ع 21 “2
 قراف نمف « قحلا ىلع مهعم نوكت لب «قحلا ىلع يتلا ةعامجلا فلاخن

 .هناَيب یتایسف ةعامحل ا
 5 و سلال هما نص رم" 2

 .اًهْيَلَع فالیخالاَو اهنَع جوُرْخلا َمَدَع يِنَعَي «ةعامجلا موزلو



 بس لوألا ءزجلا

 مالئمإلا ةقبر َمّلَخ دقف ؛اهقرافو ةَعاَمُلا ريغ بر ْنَمَق) :ُهَلوَق

 ةقبر علح ذقف بش َدْيِق ةَعاَمجلا ق راف نمد :ثیدَح صن اَذَه (هِقّدَع نم

 ةديقعلا يف ةَقَراقْلا ِتئاک ْنِإَف «ٌديِدَش ٌديِعَو اذهف '''ہوقُثُع ْنِم مالسإلا
 الم يم كلذ نورنا تناك 0

 هللا َدَي نف ٍةَعاَمَجلا َمُكْيَلَع» :ثيدحلا يِفَو ءاهْيف َرْيَخ ال ٍةَعاَمَجلا قر

 .ةَعاَمُلا ۳

 قرفتلاو نتْفلا نِي  َلصْحَي امي ناَمِْلا نب ةفيذح كي يبا َربخَأ امل
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 ةَعاَمَج مَرُ نأ» :َلاَق ؟كيڏ ييکرذا ْنِإ يِنْرُمأت ام :ةفيذُح هَل لاق
 2 2ے و

 يا رُک ال عن "”عمُهَماَمِإَو ءَنیِمِلْسْلا

 اک سے تاک کر رک تا نوا ہا

 یک ةّنسلاو باَتکلا ِلَب «نالف لوق الَو نالف

 تی

 هال

 نباو 5877(2مقر48/0١)يِرذِمْرّتلاَو ء۰ / ة)دكسلا يف دمحأ مامإلا هاور هاَوَر(١)

 (۱/٤۲۰)مکاحلاو ء(٣٦٦٢٦مقر١١/٤۱۲)٭جیحّص يف اج نباو ء(۱۸۹۵مقر۳/٥۱۹)ةیزخ

 مكاحلا نابح نباو ةميزخ نباو ' ير ٍذِمْرَتلا ہَحَحَصو هيرعشألا ثراحلا ثْيدَح نم مهريغو

 مهريغو
 مقر٥٦٦٤/ ٤)ٗيِذِمْرَّتلاو ؛(۱۹/۱)ہدنسم يف يدیمح او ء(۱۸/۱)دنسلا يف دمحأ مامإلا هاور(0

 1 انا ؛(۹۲۲۵مسقر۳۸۸/ ۵)یٌرْبَكلا يف ٌيئاَسَتلاو ء(ء(ء٥۵

 ٗیِذدِمْرَتلا لاق «ةبراقتم ظافلأب ء4ظرمع ثْیدَح نم مريو /١١4( ١)مكاحلاو ء(٣٢۷۲مقر٠7

 ‹ يبهذلا هقفاوو مكاحلاو َناَّبِح نبا ُهَحَّحّصَو ««هجولا اذه نم بيرغ حّیحّص نسحا»

 (۷١۱۸مقر 470/7١)هحّيِحَّص يف ملسمو ء(٣٤٤٣۳مقر۱۳۱۹/۳)هحٔبجّص يف يراخبلا هاور (۳)

 .ه#ةفيذح ثيِدَح نم



 يراهيربلا مامإلٹ حْذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ال ءِهْيَلإ مِحْرَتَو ءاَهْدوَقُي ملم ٌْماَمِإ اَهَل وكي نأ :ينالا ُرْمأل
 ءاَهَل ًاعجْرَم نوک ماَمِإ نم دبال ماما نودي ةَعاَمج عمتجُت نأ نكي

 کر مل ناف : لاق «مهمامإَو مِل ةَماَمَج ملکر ةد لاق ادَهِلَو

 كلي َلِزَتَْي نأ ُهَرَمُأ «قّرِفلا كلي را :َلاَق ہ؟ماَمِإ الو ةَعاَمَج ْمُهَل
 رْيَغ تاعامَج مَم َنوُكَي الو ءَنِعِلْسلا ةَعاَمَج َعَم الإ وكي الف قرا
 ىَلَع َوُهَو تْوَلا هاي نأ ىلإ قحا ىلع هَدْحَو ىق لب «َنيمِلسملا ِةَعاَمَج
 .كِيذ

 جهنم ِةْفِلاَخْلا تاَعاَمَجلا عم ُناَّسْنإلا ُنوكي ال هلأ هيف اَدَهف
 ةنسلاو باَتِكلا ْمُهُْجَهْنَم نوكُي نأ : نْیطْرَش الإ ةَعاَمَج َنووکی الو «قحلا “2 َ َ سوم ہم سو ہک ow سيم ما 0 7
 همس مه وو نہ م م رل 34 م مو

 نوعجريو مهدوقي میسم ُماَمِإ مهل 72. ناو ‹حلاصلا بفلسلا جهنمو

 مس الإ َماَمِإ الو ءماَمإب الإ ةَعاَمَج الو ءةعاَمَج الإ نيد الق هه
 هللا هَمِحَر اهح رشي يتلا ةّنسلا وه اَذَهَو «َنيِمِلسمْلا جهنم اھ «ٍةَعاَطَو

 مرلي َناَسْنِإلا ناو ءتافلاَخملاَو ِءارآلا يف ذوُدُشلا نَع يه اَذَه يف
 .لالّض ىَلَع اوُسیَلمُهلَا اوُماَد ام ةعامجلا

 مُھنَأ ِبَرَحلا ةَداَع ْنِم ناك (هِقُنَع ْنِم مالئمإلا ةقْبِر ٌمَلخ) : هلو

 اھَلَکأَبَو «عيضتو قرف ال ىح ءاهباقر يف ًاطابر ٍماَنْغَألِل ٌنوُعَضَي
 o ٤ وو مم َ هم ۳00 ھ7 r مّ م نامل
 لجأ نم ي ہی لحاو لبحي ةلصتم ںوکُت ةطبرالا ولھو :ْبْنَذلا

 72 ىلع وک ئ۷ ٤ تم ا 7 ت ےھ ےھت و ۶
 يه ةعامجلا نإف رمالاا , ةَعاَمِ ا مول لو يتلا ةهبشف ءاَهْيلَع ةظفاحما

$ 

a 



 ب لوألا ءزجلا

2 

 ءماتغألا باقر يف نوي يذلا طاَبْرلاَك ءكِلاَهَلا ّنِم يِقاولا طارلا

 عالام ہللا نب اظ

 الضم «قيرطلا نع ہمت يف ًالاض (ًالبضُم ًالاض َناَكَو) : هوَ
۹۹۲ ٰ ً"'" 

 2 ےہ س Ete ص < ر رو ص رھا سي ہک ے

 ام ولون َنيِنِمّؤَمْلا لیس ريع عب عیتیو ىدهلا هل يبث ام دعب نم لوسرلا يق اتم

 ل بڃاَولاف ءء۰ ءاسنلا ا ا اوج لنو قو

 ہ o ےک م تہ ے٤

 .مهنع دشی : الو ءْمُهفِلاخُی الو ءَنْینِْوْلا ليس مت نأ

 و و



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ه 2 07 2 هَ ےو لا و ¢ و کس م ر ۔ 5

 مه : ةعامجلا هيلع ىتبت يوللا ساسألاو : هللا همحر فلؤملا لاق

 َةَعاَمَجلاَو ةّنُسلا لهأ مهو ءَنْیِعَمْجَأ هللا مُہَمِحَرَو «يَِمَحُم باَحصَأ 5 fo مهو مو ماں هرو مر ۱ ۔ھقھز ص
 3 7 ۰ 2 سم مهرس ھر ,O جو راهم هيرب ا ےو کس ص
 ةلالضلاو ةَلالّص ٍةَعْدي لكو َعَدَتباَو لّض ذقف ؛ مُهْنَع ْذُخَأَي مل ْنَمَف

 .راّنلا يف اهلهأو 2

 a روز

١ 

 ےس بو اگ 2ع 7 ھو مر 2۔ ے2 "ھے ےر و أل وہ رک

 نیِدلا ةعامجلا مه نم (ةعامجلا هيلع ىنبت يوللا ساسالاو) :هلوق
 ت َ م٢٦: رم 3 ر ےھت 0 ٠ 7 ٠ نإ رم یب م ربص وم

 ‹ نيعياتلا نم مهدعب ءاج نمو دمحم باحصا مه ؟ مهن د اذه

e 
٣ 
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 مهي ىَدَتْقا نمو «ةعاَمحلا مه ِءالُؤَه ءةَلَضُفملا نوُرقلاو ءَنْيِعِباَتلا عاب مواطص

 نوكُي نأ ملا ىَلَع ْبِحَي َنيذلا ةَعاَمْلا ْمُه ِءالوَه :َنْيِرْخأَمْلا نم
 َنِمَو «رييعتلا نيَو ءِيِدْمّتلا َنِمَو «ىذألا َنِم هلا ام هلا ولو ءمُهَعَم

 فرحي الف «قحلا ىلع هنأ َماد ام «لّمَحَتُيو ءاَذَه ىلع ریُصَي ءمُجَهّنلا

 ءَنْیضِرْثُمْلِل ًافَدَه ںوکیس هل الإو «ُهَباصأ اَم ىَلَع ْربْصَي لب «قحلا نع

 .لالّضلا ةاَعْدَو ءءوسلا ةاعُدو

 َنِيَلَو راصالاَو َننهُمْلا نم َتوْلَوألا توُفيسلاَو )+ : ىَلاَعَت لاق

eهام لل د  

 ؟ کر یوو ۶ ۸ب
 ىلاعت ل ةو :1٠٠١ ةا هلع اوضرو مُہنَع هللا ضر نسحب مهوعبت

 ر وت .o 3 صر 8 یم ماو 2+ e شک

 سلاو + :لاق رشحلا ةروس يف َراصْنألاو نيرجاهملا رکذ امل
 و

 ع



 لوألا ءزجلا

 - سا

 ایس ص ص رع ےس ےس + مے عرس 8

 ا لَحَجي الو ميال اًوُفَبَس لا وخلو انآ رفع ابر ےرولوٹی ْمِهِدَحَب

 E 27 - ےم یس يلا و رم رے رس م 3 7

 ليا 30پ رح الاف ء:٠٠:رددد 4 © جَ ٹو َكّنِإ نير أوما نیر اغ ابوك ف

 ۷ ےس

 سما يه را مور یا ا یل ٠ ہر 2 o o سے 2پ و

 ناَمِز مُهتيبو هيب ناك ولو ءِرْيَخلا ِلْمأَو قا لَهَا نم مّاقَتلاب يدي
 o را

 مه مهنأل ءراصنألاو َنْيِرِحاَجملا ْنِم (يدمَحُم باحصأ) :ُهلوق
 ت ے7 صم ھ رح رس r لار جہ ص ع2 يبا ےہ رے وک

 «نيدلا اولمحتو ‹هورصنو «هعم اودهاجو ةا لوسرلا اوبحص نيزلا

 4 0 م 2 ۔ےےمم 5 1 5 ےے نر سورت 4 2 8 ہک 1

 ةباحصلا نوبسي نيذلاف «ووللا لوُسَر نيبو اَنتَب ةطيماولا مهف ءال هولقتو
َ 

3 
 س

 ؛ةلیحلا ذهب اوُؤاَج مهل «مالسإلا اوُمِدْهَي نأ نوديري مهئوصقتتي وأ
 ےک 2 2 م گور رو و وو کت ےہ ک” و

 ةطيساولا نم لْيتیِح ىي اذام مهَتَميِق اوطقسأو ٍةَباحصلا يف اوُملکُت اًذإف

 نم نیلوالا َنيقياسلاي ةلصلا عطق مهدصقف ؟يلوُسّرلا نيبو اَنت
َ71  

 بس ىلع مهلمح يذلا امف الإو «ةّمألا ليضَت ىتح ءراصنألاو نيرجامملا كا 3 ےگ َ ء2 ت َ 7 7 0 ماض م 2 2 © ا ےس رس
 7 هام مَ 2 8 انس 2 ص مس نمم 6 مسموم هايم ر ےص

 له ؟ووحن ١ لام یی ةئحاشم ةباحصلا نيبو مهيب له ؟ةباحصلا

 ےہ 5 و ۔ے 6 ۔ےمےےہ مومم اب 0 2 ت

 ؟ ةلواطتم ورق ةباحصلا نيبو مهئيبو مهوذآ ةباحصلا

 نیلا مه ةباحصلا نأل ءبولقلا ْضُْب اذه ىلع ْمُهلَمَح يزلاف e 2ٗ ير 4 08 هرب سس e و عامر یک

 نيبو ةولوسرلا نيب ةلصلا اوعطقَي نأ َنوُديِرُي مُهف «نْيدلا اذه اولَمَح
 .مهذصق ٌوُه اذه «نْيدلا اذه طقسُي یّتح هيما هرو مارق



 يراهبربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اوُؤاَج َنْيذلاَو ِقدَمَحُم ْباَحْصُا (ِةَعاَمَجساَو سلا لأ مُهَو) : هلو
 ةَيرطلا لْهأ يأ سلا لهُ مُه ؛ناتخإي موم نیلا ءم نم
 .باّتِكلا اَذَه يف اًهْحَرْشَي يتلا سلا يهو ءةَحبِحصلا

 ءالؤَهَف ؛ ِةَّلِطاَب روُمُأ ىلع ْمِهِرْيغ ٌعاَمِيجا اما «ةيِقيقحلا ُةَعاَمَجلا مُهَو
 ررهجولفو اکیج مهس )+ ريك اددع اوُناَك نو ةَعاَملا نومي ال

 عَم انأ :ُلوُقَي يِدلاَف «َقَحلا ىلع اوثاک نم َةَعاماَف 04: رثخلا#( س
 ةَعاَمْجلا اوُمَرْلا :ثولوقت ماو ءةَعاَمج بزيلا اذَه ينالفلا برجا
 ! ةَعاَمَجْلا مه ِءالوه نإ مكل لاق نم : مهل لوقف ؛ةعامج ِءالؤهو

 .ةعامجل ا ْمُه ِءالوَه قلا ىلع اوُنأَك ْنَم «َقَحلا یَلَع اوُناَك نم ةعاَمجل ا
 ِنَع ید ذُحََب مَن نم (ٌعَدتباو لص ْدَقَف مُهْنَع دُحأي مَل نَمف) : لو

 اذاف ءقح ا یلَع ّوُه سيلف ؛ ِةّئسلاو باتِكلا ةلقُت مُه َنيِذلا ءةَباَحصلا 2 و ہک و یب ٹوک 72 م َ تا o َ 54 ھے 2
 1 0 .٠ 3 0 ع ن 25 س8 2 2 ٤ سا ان م 9

 لاطبإ ِهِلوُسَرَو هللا ٍءاَدَعَأ دصقو .هللاي دايعلاو مهلقت لطب مهيف نعط
0 ٠ 

 َنْیِرخَأَنلا نيب الصفي نأ لْجَأل «قكيبخلا ةا هذه اوؤاج نكل مالُسِإل
 مرارا لمسي «َنيرخأَتْلا عال لسي یخ يملا نم نيدو ھر ©

 ْلَب ءَلْهْسَي ْنَلَق لاو باكلايو «ىلوألا ٍةعاَمجلا اوبرا اذإ اأ
 .هللا نذإي مهرارتجا ليِجَتسي

 .(َعَدَتْباَو) قا نع َعاض : يأ (لّض ذقف) : هلو



 س لوألا ءزجلا

 هيلع سل لاّوقألا وأ تاَداَقَيْعالا وأ تادابعلا نم ناك ام : : غذا

 وهف ائرمأ هيلع سيل المع لِمَع ْنَم» : #4 لاق ةّنسلاَو بالا نم لبلد
 ور رر ٭ ۔۔۹٭ م 27 2 َ

 گر ول لپ هنم سيل ام اذه اترمَأ يف ٗثدحَأ نمد : ةياور ىِفو “ر

 يبيك © لص o يوم و ۳ 2ر و یف 7 ےن
 دي لکو «ةعدي ٍةَكَدَحَم م لك ناف ءروُمألا تاكَدْحُمَو مكايزو» : لاقو

 .” الص
 سبل ُهْنأ فرد رعي فيكو «ُهْنِم سيل وهو نیلا يف ٗثِدْحُأ ام : ةعدبلاف

 ؟ هلم
 ميسا هس وس ِهْيَلَع نكي مل اَدإ

 ا - لصاک نیلا ا": :ةدئاللا# كتي ل تلم مولا : تک

 ذا ورک نطل رنا انف تا لي -ُدّمحلا

 ءتادايزلا ني ُهاَدَعاَم كُرْتَتَو وي َكّسَمَتَف ءٌلسَجَو رع هللا
 لج هللا نع ُدِمْبئ اَہگال ؛ كلذ ِرْیغَو ؛تافاّصإلاَو ءوساَناَسْحِتْمالاَو

 نم اَهْل عز الإ ةَعذي ْمْوَق ثَدْحَأ امد نأ میضوت يأس ءالَعَر

 )١( ء۷۵۳/۲)ۂِبحّص يف يِراَخْبلا قلعو (۱۷۱۸مقر)وجٔیِحص يف مم ُهاَوَر ۷٦(عن o رب مام
 هع هللا يضر -ةشئاع .

 ةشئاع نع (۱۷۱۸ مقر)وجٔبحّص يِف ْمِلْسَمَو c(0 ٠مقر)وجٔبحّص يف يراخبلا اور )٢(

 . -اهلع هللا يضر

 .(41/ص) هجيرخ قبس ذو ڪراس نب ضار ملا ثيل نم ج (۳)



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ُموُرَلو ءَةَعاَمَجلا مول ؛ ميقتسملا حيحصلا قيرْطلا َوُه اَذَهَف كسلا
 .عدبلا كرو ءّنسلا

 لوت انك ةع لا سلف (ةلالض ٍةَعذي لكو) : لوق
 ناف : لاق ُثْيَح لو لوُسرلا ثي دخ صن الص اهلك عدلا ل ؛ مُهُضْحَب
 اک سل ِنْیدلا يِف ٌعَدبلاف الص وع ذي لکو :ةعذي ڌم لک

 قطني ال يذلا يلوُسّرلا مالك اَدَهَو ةلالَض اهلك ا ادا نسخ یش
 .ىوهلا نع

 ءِراّنلا يف لالّضلا لهو ٌلالّضلا (راَّللا يف اَهلْمَأَو ةلالمضلاَو) هلو
 َوُه ام اھم اوس دح ىَلَع تسيل ٌعدبلاَف ؛ ؛مِهيَصَْمي امو «مِهرفكي ام

 يَساَوْمَألا ٍءاَعْدَو , تالا ٍةئاَمِيْسالاَك اَلا يف نم هيحاص رك

 هللا ِءاَمْسَأ يف اذکو « ةّيرفك عدي ورهف وا يعل رذلاو ولا يمل حّبتلاو
 رثک اذَهَف «تاقصلاو ءاَمْسألا َوُدَحجَي ني ا ةََمْولا تلاق امك ِهِتاَفصَو

 اذإ توکی ءتافیص الو ُءاَمْسُأ هل ۸ سي لأي هلل وفصَو مهال هللاي ٌداَيِعلاَو

 وه تار ل سیل يِذَلاَو یتافص 2 هل هل دبال دوُجْوملا ند :

 ُنآرقلا :اولاق َنْيِذلا ءةّيِمْهَجلا ٍرْيفْكَتي َةّمْيَألا مكح كليو ءُموُدْحَل

 ترس
 الو مويس نم ہللا عر الإ مديد يف ةَعدب موق عد اد : -هللا ُهَمِحَر اہ تی

 ؛ء(٦/۷۳)ةیلحلا يِف ميين وبأو ء(۹۸مقر۸/۱٦)یيمراذلا ُهاَوَر مايل موي ىلإ ميلا اهديعي ا مث

 .(۹۳/۱)ةعامج او ةنسلا لْهأ داقيَعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو
 قبس دقو قياس نب ضايرعلا ثْياَح ١ اسونو ثيادحأ ۃدع يف صّنلا اذه درو ()

 يِف ةميزخ ْنباو ء(۷۸٥۱مقر۱۸۸/۴)يئاَسنلا ہاَوَر هقظرباج ثي دح :اًهْلِمو «(١1/ص)ةجْيِرْخُت

 ۷۹۸ مقر 0۹۲/۲0ت خیحتص يف ءلصاو 109/86(2 مقر)وجیجص



 لس لوألا ءزجلا

 ولعج -هلیزثکو ُهيَحَوو هللا مال َوُه يذلا - نارقلا اوُلَعَجَف «ٌقوُلْخَم
 یاد دلانا ؛ُملَكَتَي ال هللا :اولاقو «يتاقولْخملا لثِم ًاقولْخَم

 ْنِم ودب نم سوم موق داو + :ىَلاَعَت لاق "۶

 4 الی مويا مم لا يلا ا یک عوضا
 ا ءاهلإ نوک ال ملک ال يذلا نأ ىلع لدف ء۸ ار

 يقو و اا لا هاي وُه َسْیَل اذإ : ملكتي ال هللا ہوس

 }0 اعف الو رص مه كومي لو وک هيَ جر الا نوری الفأ رك :هط و ةروس
 نأ حصي اده ْلَهَف «باَوَجلا هل ُمِجْرَي ال وملك ول« لیلا ع

 ْمُهوُلَسَسف + : مائصألا ودع - مالت لع ميا ن !1؟أهإ نوک

 0 اوني الوله ام تملع دقل + : هل اولاق ء4( تروُِطَي واڪ نإ

 کر او ایس مکتب ال ام ولا پیٹ ني کوڈ یختفآ )+ : مُهَل لاق

 .[۷٦-٦٦:ءاینال]4( توقعت الف تا یک کول ہل کلی ات

 :رفاغا 4( کل تأ نرشنا مڪر لاََو # : :لوقي الَغَو لج هللا

 كيلو ولي سبل ملكتي ال يراق ؛ ؛ ملكتي لوق هاب اھ

 نيب مل يذلا مهعاَبْنأو مهيدلقم نوُد يوه ةا ٍةمِيَألا نم رك رفک

 ناّيبلا ْنِم دْبال ءٌرظن هيف ِءالُؤَهَف ٠ :ٍلَج ع اوف املا ءا مَ
 ه و معَ

 .مهرفكي مُكَحُيُهّنِإَف اوُرَصَأ ناف ؛ ههل

E 2 7 

 ےس سج ج



 يراهبربلا مامالل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 يف دَحأل ردع ال" : 5 باطلا نب ُرَمُع لآقو : هللا ُهَمِح ر فلولا لاق

EEEتيب دقف ء ةلالّص ُهَبِمَح هکر ىّدُه يف الو  

 ."”"ُرْدُعلا مطقلاو ءةجحلا تقبلو ءُروُمُألا

 ھم 2

 :حرشلا

 يف ُهَلَصْفَو «قحلا نيب هللا أل (..دَحأل َرْدَع ال) ہلظ َرَمُع لوق
 ھم وسم ْنِم َءاَج َريِصَفّتلا نال ءٍةَلالض يف لیتی رحال َرْدُع الف َونَسلاَو ا

 َءاَج ُلالّضلاف ٠ ملیلا َلْهُأ لأي ملو «قحلا ِنَع عح مل ثْيَح وال لبق

0092080881+ 

 تپ یت رس یس 4 3 و و4 7 ےس ٗ سما ھگم
 مآ و 7 کلا نَع متو دص دت و 15 ل ول - هّللاَو

 ردع مهل ( ل نال < مُهل عف 0 س روا ةر

 مج ےس مل

 7 ؛ لِطاَبلا نِم قحا اوفرذي ىح سلاو باكا اواري مل ثْيَح

 مهرفكي هللا مَكَح اذَه مَمَو ء4 َنوُدَتهُ هم ہما نویس ؛ مهءاَوهَأ اوبك
 ”ر ويش رب سلو صصص ل

 ردع انه رص ال وح ىلع هلأ بب ناسلإلا ا وج ‹مهلالضو

 يِف ةطب نباو «(17/1١)ةَئْيرمْلا خيرات يف ةّبش نباو «(۳۲مقر) جارنا باک يف فسوي وأ ُهاَوَر )١(
 يف مزح نباو ء(۳۸۳/۱)قفتلاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلاو ء(١٦٦مسقر)ةنابإلا
 وأ هاورو .هي 5# رمع نع قرط نم (١٤/٢۲۲)مظتنلا يف يِزوجلا نباو 510/5((2)ماكحإلا

 .هللا ُهَمِحَر زیزعلادبع نب رمع نع (147/0)ةيلحلا يف

 ب ببي ا ..-_



 بل لوألا ءزجلا

 نال < «لُسرلا ىَلَع لرل يولإلا يخّولا َنِم و يش هني ملا الإ هل

 ِهَّنظ ىلع ىَقْبَي الَو ءةّنَسلاَو بالا ىلإ عري نأ هْيَلَع بجاولا

 ۔رڈذعی سيل اذهف ود هنأ ريش هل وک اک اے یت
 2 ھے

 هلل نود نِم كل نيِطْنيَّسل أوذختا تا : یّرخألا ةیالا يغو

ag Eنیطایش او حا فيك رظْا ؛ةفارعألا ا( < ودهم ا  

ےب 7 ںوُبسَحَیو مُهَئوُعِبَتي و « هللا نود ثم اي نِجلاَو سولا
 

 رگ ےس 22 لا رکذ

 نمل رک نع شقي نمو رپ : : ىَلاَعَت لاق !؟ٌرْيخلا ُمُهَل ڈیِرت ْنْيِطاَيَشلا
 نع للا ءافرخزلا) 4( © نیر هل وهف انطیشس هل ضيق ق

 4 مد © نر هَل هك هَل يوقع اذه 4 اًملطِيَم هل ضيم یہ اا کر

 بسحب 4 © ودكم ہلا بسر ليتل وع تود نْطاَشلا يأ
 ٢ بف مرد الو ءكيل مهي مق نرد مآ عاب
 .اهوُلبقَي ملف لُسْرلا 0

 داھَيِجالا اًهيف م غوسی يلا ةي ةيداهيجالا لِئاَسملا يف e ردعلا اًمّنِإَو

 َوُه اَذَه ّنأ ّنَظَي ىح ِثْحَبلا يف ُهَتَقاَطَو هعسو لذبيو ُناَسْنِإلا ٌدِهَتِجَيَف

 نإو ءنارجأ ُهَلَف باّصأف ماا هجا اًذإد : الرق ُروُدْمَم اَدَهَف قحا
 ئل ٢“ 7 جا لَ اَطْخأَف َدَهَتَجا

 وِرُمَع ثيډح نم (٦۱۷۱مقر)وِحٔیحّص يف ملو تیس راس رس رس

 - َۃَرْیَرَه يبأو ء صاعلا نب

E تا 



 يراهبربلا مامإلل خنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ةَديِقعلا ُروُمَُأ يهو ةّيفيِقوُتلا ُلْئاَسْلا اأ « ِةيِداَهِتْج اًهيْجالا ِلئاَسْلا يف اَذَه

 اًهيِف لاجم الو ؛ ليلّدلا ٌعاَبْتا بجاولا لب < ءاَهِْف َدِهَتْجَي نأ وَحَأل سيلف

 .داهتجالل

 ناّبسحلا ىَلَع ٌرْمَألا سْیَل (ةَلالَص ُةبرمَح هکر ىَدُه يف الٗو) : ُهلْوَق
 O E یس دل ب أ ہٹ اهي i E نَظلاَو

 ُلوُسَّرلا امنيو «نآرقلا يف هللا امُهنيِبَْق َلالّضلاَو ىَدُهلا نال هَل عفش
 للو حبضاَو قحلاف ؛مِهِتَدِيقَع ءو موتري يف فلسا اَمُهنيِبَو «ةّنسلا يف ل

 o م ےس

 سلا يذَهو سلو باتكلا َنِم حضاو حلا نأ هللا ةَمْحَر َنَِو دْمحلا

 ما 2

 َلاَط اًمِل ةقياَسلا مَمألِل لّصَح اَمَك ءس الو ْضوْمُع هيف س ءحلاصلا
 هذاا ؛ْتَرْيغَو بُثكلا تقرخو «قحلا مهْيَلَع سلاو َُمألا مِهْيَلَع

 نی نيرا نرسم كر باكرا ادور 0

 يتيح ٌرْدُع حال سيلف «رييغتلاو
 لا جاَتحَ اًهّنِكل ٹوئافا تكي دق ن وألا تكي ذل : هلو
 ِنَع ملا ُدُحْأَيو ؛ُهققتيو ناسلإلا مْلعَعَي نأ بط ىلإ ثب
 ؛َنْيمِلاَحَتْملا وأ «ِلاّهجلا نِ هلم ْنَع وأ هش ن ْنَع ملهلا دخ دخأي ال ءءاَملْعلا
 نَع یقلَتب ملِعلا اَذَه نال ؛ ِهِلْمْأ ليتل رك نيكل ا

 يِه اَمنِإ بشكلا ءوبتكلا َنِم خلاب َسْيَنَو يقلّتلاب ميلاف ءاَمَلُعلا
 EEE تک و ےےکو يس سوم
 7 وي اذهف قحلا ىلإ لوصولا امأو امام تخبل طقف تاو

 كام عادا : مهْنَع ىوريو ؛ملیلا لَه نع

 ا ماا



 س لوألا ءزجلا

 يع ما

 نْيَدلا اذهف ءرُذُع ٍدَحَأل ام (رذعلا عطقاو < ا تّبئو) : : هلق

 فالخی < ديف نسل آل اهوار وكلا راسو رِْتلاَو فيرا نم هللا ُهناَص

 اولو امورو جاو و نئ هيلع لا امل اهّنإف ِةقب وت
 م 87

 و و



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 هلا کا اق 2 2 مس یف نأ e ھی وہ و گرا ۔ے 2

 نيدلا ّرمأ امكحأ دق ةعامجلاو ةنسلا نأ كِلْدَو : هللا ةمحُر فلولا لاق
 .عابتالا سائلا ىلعف «ساّئلِل نيبو هلك o“ سا یک صر ھ2

 :حرشلا
 ا م م ص م 7 4 ر ےس

 (ةلك نیلا َرْمأ امكحأ ذق ةعامُجاَو ةّئسلا نأ كلذو) : هللا ُهَمِحَر لاق
 0 تر ئی ٣ة و2 يت ا ٢ک 2 ے رر ے ےک و 3 ¢

 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةقيرط موزل ىلع ثحلا نم قبس ام ىلإ ةراشإ «كلد»

 ٹن لوُسرلا سی توكّسَمَتملا َةّنسلا لهأي َداَرملا ناب قبس دقو 1 مت تو رہ ا و وو 22 5 2 طط وت کو

 ىَلَع اوُمَمَتْجا َنْیِلا مُه :ةَعاَمُجلاَو ءةسلا لْهأ مُه ِءالُؤَه ؛ هّيقيرطيو

 آو اعیمج وا لب اوُمِصَتْعَاَو )+ : ىَلاَعَت لاق اَمَک ءاوقَرفَتُي ملو ءقحلا

 ملو ءُهْنَع اوقَرْفَتَي ملو قح ا ىلع اوُمَمَتْجِا 0320 :ناّرنِع لال 4 اوفر
 ميِد اهرم يذلا )+ اّمأ «ةعامحلاو ةّنسلا لها مُه ِءالؤَه ءويف اوفلتخي تب اس یے 3 ا 2 هّم م و و ھو

 ! نک يف مهم تشسل :  كيبل لوقُي الَعَو لج هللاف اعيش أوناكو ںی ےک ف يعل ےل ل و العر اج هللاف ےک اكيش أك
 .(199 : ماعنألا14 َنوُلعَم اودا ای مهيب مث هللا لإ مرآ م Aer رو وا ہے

 :ُهاَنْحَم ماَکْحالاَف ءاَنَقْبَأ : يأ (امَکْحَأ ةَعاَمُجلاَو ةّنسلا نأ كلذو) ربا سو ۔ ھو كم 4 2 0 م تك ےک سم” ع 8 5 4ہ
 قامو ةا يف ر وصخ هلك نيدلاف هلك نیلا ما انقْنأ :ناقثإلا 5 مل د ٠ یر ق2 وو 2 و2 "ال of سہ ھ کہ
 مكيلعف ءاريثك افالخا یریسف مكنِم شَي ْنَم هَلإفد :# لاق امك لو تري O یر 1و لو و ا 1 قلص ےہ ٠
 هلق لوسرلا ةَتسب كَّسَمَّتلا الإ فالتخالا اذه رش نم يقي ال « «يقتسب از 2 ت * مك عسل 6 5 نأ د مو لےے 6. "رو

 )١( ص) هجيرخت قبس دقو ه#طةيِراس نب ضابرعلا ثٔیدَح نم ءْزج ٦٢٤ (.

 ال



 ل لوألا ءزسجلا

 2000 ؛ِةداَبِعلاو ؛ةديقعلا يفةباحْصأَو لالا و هيلع ناك اَم يهو

 ةقفَنیِعَسَو ثالث نيب نم ؛ةَيجانلا ةقرفلا مُهَو ,يباذدآلاو ءقالخألار

 يتلا لَم :١ - وللا لورا يهم :اوُناَف ةدجاًالإراا يف املك

 ْنَم» :اهنايب يف ل لاق -؟يِه ْنَمُف ةَرّيمَتُم ةَعاَمِج قّرِفلا ویلَه ْنِم تيما
 ساري زا ھے

 َوُه ُهَبَحصَأَو لوسا هلع ام يي انمار هلع انا ام ام لاپ ىلع ناك

 .ةيجاّنلا ةق رفا اوس كيتي هان نسف سلا

 ندارم نأ دا سان نيت مابا ثلا ىلعف ۱ وا 2 گو) : هل لو

ONS ٠ 3 71 ر ف ء۰٣ رار  

o٤ o 

 .مهريغ َنوُد ٍةَءاَمَجلاَو سلا ُلْهَأ ِهْيَلَع ام وه قحلاو ؛ لالّضلا يف عقر

 وج وج

 ء(0۹مقر۲۳/ص)ةنسلا يِف يزورملا رصن نباو ؛(٢٢٦۲مقر٥/٦۲)ہننس يف يمرّ اَور )١(
 لوصأ 2 ' يف يئاكلاللاو :(؟7مقر)ةعيرشلا یف يّرجآلاو ء(۲۱۸/ اكَرْدَعسْلا يف مِكاَخاَو
 نسح» :ٌيِذِمْْتلا لاق ؛(957١مقر)ةنابإلا يِف ةطب نباو ؛(١١٤۱مقر) 'ةعامجلاو ةنسلا لَه داَقَعا

 نباو ؛(١/۲۱۳)ةنسلا حرش يِف يوغبلاو «ي ؛یئاکلاللا : :تياث ثيراحلا نأب مکحو ءةرسفم بيرغ

 دانسإ» :(۲/٥۸۸)رافسألا لمح نع ينغملا يِف يقارعلا َلاَقَو «(۳۲/۳٤)نآرقلا ماكا يف يبرعلا

 YA) مسقر)طسوألا يف َيِناربُطلا ءاور هس نأ ثيردح نم ٌدهاش هلو ««ديج

 ا سس ول حاجصلاو رکاھار ليطابألا»باّتك يف يناقروجلاو ء(۷۲ :مقر)ريغصلاو

 مهلك هئاورو «روهشَم نس ٌريِزَع ُتيِدَح» :يناقروجلا لاق « ؛(۲۷۳۳مقر)ۃراتخلا يف ءايضلاو
 .«(ٌراَمَقَأَو ر رودي ب مناك ٠ تابا تاق



 یراھبربلا مامإلل مدسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 لبق نِ َءاَج امنِإ ندا ذأ هللا كَّمِحَر ْمَلْحاَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاَق 1٤٦

 ُهٌمْلِعَو «مِهِئاَرآَو لاَجَرلا لوقُع ىَلَع ْعّضوُي مَن « -ىَلاَعَتو كرابت- وللا
 چرخ نيّدلا َنِم قرم ؛ كاي ايش عيت الف ءِلوُسَر َدْنِعَو «وللا دلع
 ءةسلا ومال كولا ُلوُسَر َنّيَب دَقَف كل ةَجَح ال هَلإَف ؛ مالسإلا نم
 ُداَوّسلاَو ءمَظْحَألا ٌداَوَسلا مُهَو ءةَعاَمجلا مُهَو ءهياحصأل اًهَحّْضْوُأَو

 نم ءيش يف كولا لوُسَر باحصأ فلاح نمف ُهَلْمَآَو قحلا :مّظْحَألا ل ټ ےس « ىز م08 ےہ! ہک sie fr 1 ھ٤

 7 2 5 5 5 5 ل 2 0

 لاها نيذلا عرش يذلا وهف ءہللا دنع ْنِم َءاَج امن نيذلا
 م ےس مرو ےک ا یو 1 ر 9 سمو ے٤ €

 اوڪ رش رم مآ : ىلاعت لاق «وهي هللا ناي مل انی عرشي نأ لحال

 راكنيسا اذه ١217:ىروشلاا# هدأ هب ندا مل ام لا س مهل وغرک هلا سو ه - 6ے e هل تيم دس 2ےہ 2
 يذلا ْنّيَدلا وه اذه يي ُهلوُسَر هَفلَبَو «هللا عرش ام وه نيدلاف ءريدحتو ريب ول

 یدو اسو یی یم ام تل نی مک رک ٣ :هيف الَعَو لج هللا لاق ص ےہ ےہ ص ےک ےس 26 م 7 ےہ كنس ثا ہی
 الو َتيلا ومف نأ سيو سومو مهرب دب اَمْيَصَو اَمَو كل ايوا ماي اس رم م یک ظنا ر ور ا سس ےرسرھ کا ا e ےک

e,8 رو ۶ 21 2 سلا سال ر  E 

 ةسمخلا ِءالؤه اصوصخ ءايبنألا ةعيرش وه اذه ۱۳: یروشلال 4[ هيف
 2 ن ماعاش 5

3 

 بت

 ر



 ل لوألا ءزسجلا

 رع هللا هَعَرش امي ديلا اويس ام وداع كرو لجو َّنَح هللا بجو ىلع
 دلا وه اذَه هللا رس ھا الا و 4 اجو

 ام نْيدلا َسْيَل (مهِئاَرآَو ٍلاَجّرلا لوقُع ىَلَع عضوي ْمَل) :ُهلو
 يلا سائلا ني اذه «وللا نيد َّسْيَل اذه ناف هوار وأ لاجرلا َُئسْحَتْما

 لاجرلا ُهآَر اَم اما ءهَعَرَش يلا وُھَف َّلَجَو رع هللا نيد اّمَأ هوُندْحَأ

 الف « هار ْنَم نيد وُه اَمَنِإَو «ىَلاَعتوُهَئاَحْبس هللا نيد َوُه َسْيَل اذَهَف مهئاَراب
 a ل 2 ر ےس ۔ےص یہ 8 مال 7 0 5 0 يا وک ل روو

 هعرش امو «ةيووِلوسَر ناسإ ىلع هعرش ام الإ نيدلا نم هللا ىلإ بسني
 لاق يو ىو رواش وررر ور < و روو امو 8 م 1 سم هو ورع

 ؛هنم ءيرب هللاو «هعرش نم ىلإ بسني امنإو «وهللا ىلإ بسني ال هريغ

 £ ئل هي ندا مل ام بلا َنِي مھل شرک وتكسر ئل مآ + : ىَلاعَت
 15١[. : یروشلا]

 .ةيفيقوت ِنْیدلا رونا ءاي (ووُسَر دْنَِو ؛وللا دنع ُةَمْلَِو) : هلو
 باّتکلا يف َءاَج امي ديمي «نْيدلا ِروُمأ يف ہلوُسَرَو هللا ِنَع دلا نم بال
 ْنِم اهب هللا لَنا ام يلا عدبلاو تاكدحلا كرو «نْيدلا روُمُا نم ةّنسسلاَو

 مم 7 7 2 ے7 مرو صم )سدو ساكس o ام مر با هه یس 7

 ال نحنف ءاهي هللا ىلإ نوبرقتيو ءانبد اًهئوري اهلهأ ناك نإو ءناطلُس
2 

 و يف مے رو زر تر رس شار ٤ 7 ھر 2 ہہ ہک

 .هلوسرو وه هعرش ام هللا نيد نأل ءاهي نمو الو ءاهيلإ تفلت
 2 ريب سس 5 ۰ 5 209 6 0 “ب كا ن مس مايل 00

 الو ءهلوسرو هللا دنع نم َءاَج يذلا ملعلا ىلع يم نيدلا نال
eمر ےس رپ ھو رود و ہو سو مك ا.ه  

00 

 ةالّصلا هيلع لاق امك ولور نس وأ هللا بابك يف لص هل سيل
 دمر 5 8س موك هو سا وك صس سام © ممے لا ه 2 ت ےس

 :ٍةياَور يفو « در وهف ُهْنِم سيل ام اڏَه ارم يف ثدْحَأ ْنَس : مالسلاو



 يراهبربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ -

 وور نوک نأ ديري :یتناف ہر وهف ان انرْمَأ هيلع 37 ِهْيَلَع سيل المع لمَع ْنَم»

 : ِنْيَرْمأي هْيلَعف اديفم ًاحِلاص
 4 ەم

 .كرشلا نِم هلل هني هنيد صالخإ : لوألا رم ألا

 عدبلا َنِم ةصالخإو وي هللا لوُسَر هنس ُهْعاَبتا :يناكلا ٌرْمَألاَو
 .تائَدْحملاَو

 : تاّداّبعلا يِف تاِلاَخُم «ةَديِقَعلا يف تافلاخُم ناّسْنِإلا دجيسو

 ال ْنْحَتف «قرط مہلو ءاّرآ ملو تابغر مہلو ءا مل سا رک

 قفاو امف ءةَلُسلاَو باّتِکلا ىَلَع سانا هْيَلَع ام ضرْحَت لب ءساّنلا عبتن
 لِطاَب وهف اَمُهْفلاَخ امو ءٌقَح وهف ةّنسلاو بالا

 نکلو :كَِبْغرَو كاوهب ايش عب ال اوب ايش عيت الف : لوق

 اَم الإ یوه الق ءكلكِلوُسَرَو هللا نَع َءاَج اّمِل ٍنْیعیا كيغرو كاوه نوكي
 َوُه اذه ءهِلوُسَرَو هللا نع َءاَج ام الإ ْبْغْرَت الو «ولوسَرَو هللا نع َءاج
 .ٍةاَجّنلا لیس

 يحّولا اوُمبَتی ملو «ْمُهَءاَوْهَأ اوُعبَنا يذلا نم ترص َكاَوَه تعبث اذإ
 َنمَو مه ءاوهأ ےروعینب امنا ماف كل اوہ یت تن رل نإَف : ىَلاَعَت لاق لوما
 ے
 2321 1 ہک مہ ور 8 ےس e ےہ 7

 بَ الو لا لآ اکی منیب محا )+ : ىَلاَحَت َلاَقَو 0+0۳0

E 

 ا سس



 ب لوألا ء جلا

 ص ےخ ی ج ےس ےس یر ہی ا 3 Ce ص r چ مصرس ےک

 لع كََلعج ّمث رك :ىلاَعَت لاق (۸٤:ةدئالاا * ٌقَحْلَا َنِم ك َءاَج اعع مه َءاوهأ
 ۶ر مم 1 مک ے رہ وس ےس 7 7 ےک 5 > ےک # ےس ےس ےہ ےک مص صر ص ٢ک

 اوني نل ْمَُنِإ هل نوملحي ال تبذل ها | َعيَتلالو اهعيتاف رمال نم ٍةَبِرش
 4 ©3 تل و الو "جج یر ضم نیلا ی ایس هَ حی کل یا257 ا ووا طع مل يلي یوو ےن رم ے رع ےس ے ےس

 ےس

~oاولا ريس  

 1 امِإَو ؛حیحّصلا َنّيَدلا عت نَا م : نيرمأ نيب تلأف !ةيئاجلا)
 ا

 مهل تناك ییا
 ھو اسرع م ست ے 0 2 52 0 ص تاس م

 هنإف هاوه عبتا نم (مالسإلا نم جرختف نيدلا نم قرمتف) : هلوق

 ةفلاخلا يِف ُلَماَسَمَي ءيش لوا «ديعبلا یدّلا ىَلَع ولو ءنٔیڈلا َّنِم َقْرْمَي
 وعر 2

 هنيد ريصيف ءِنْیڈلا َنِم جرب نأ ىلإ ىوهلا عانا مظاَمَتَي مم «ىوبلاو
 ولع لع هلآ هلضأو هنبوه .ههلإ ذا نم تیرفآ :العو لج لاق امک ؛ُاَوَه

 ۸س 2

 01 7 1 ےس خم صریح -رہص رم ےک سا سن ؟ےہ مح سر رر رض رس

 هلإ ىوهلاف ۲٢ : ةيئاجلا] 4 ول ۔ورصب لع لعجو ءويلَكو دوم كبع متخو
 ءيش كاته لب «نئولا ْوأ مّّصلا ٍةَداَبِع ىلع اروصقُم كرشلا َسْیَلَو ءٌرَخآ 9 ^ 01 ہہم ع 03 0 ما م یس م 7 م

 ءراجشألاو ‹ماتصألا ناَسْنإلا لبعي ال دقف ؛یوھلا وهو رخ

 یلعف ءُهاَوَهِل دبع اًذهف ءُماَوَه عبتی “کل ,N ل رو رے

 .ةئسلاو باتِکلا قفا اَم الإ ْعِبتي الو ءَرذْحَ ْنَأ ناّسْنإلا
 ةئسلا جمال ولا ںوُسَر نيب ذقَف كل ةجح آل ُهلاَف) : هَ

 َدْعَب لَ دل ُهاَوَخ باو فلاح ْنَمِل َةَجُح ال (هياَحْصأل اھَحَضْوَأَو
 و ےک ر و و ت۔ے ےے و مر ور رم ص م6 37 ماه سس 5

 4 رع هللا هلضأو هنوه ههلإ ذختا نم تيءرفأ ال ملعلا َدْعَبَو «نايبلا

 o م E8 o 2 و و 2 5 ل 2 صا ۸

 لها لاوقا فرعیو «ةنسلاو باّتِکلا فرعي لب الھاج سيل ء[٤٤ : ةیثاحلا)



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 وح اذه ااو قفار اھڑ کا اک رف هاوه قا ال 0 ؛ملیلا
 د نالا یلعف E ىّرهلا غاَباف ٠ ءداپ ُداَبِعلاَو ُلالّضلا

 اتنا ةا هيلع دوا و الغ و كح هللا لاف هولا عاَبتا نِم

 ُباَدَح مهل هللا لیس نع ہوا ّنإ ہلآ لیس نع تایم وهلا عّيت الو زظ
 يف باک ر يزوجلا نبالو اصل را موي اوس امی دیش

 ملیلا ِلْٰمُأ لاَوقَأ ا فدا (یوھلا مدل مسا مخَض الجم

 .ىوهلا ابنا نم رّدَحُم يتلا مكيملاو

 ةَداَبع ْنِم ُملْسَي ڏق ناف ءُهاَوَه نم َرَدْحَي ذأ ناَسْنِالا ىَلَع بجاولاف
 © صرع 27 70 3

 ةّسلا فريو ديجْوتلا فرعی «روبقلاو ٍراَجْشَألاَو ٍراَجْحَألاَو م0

 َرَدْحَي نأ میلا ىَلَعَف هيلع يضم ذو اوه عاب نم مل مل نکل

 يف ءاَج امك ءيا لوسرلا نع 7 ات ا اه اوه ہہ هاوه عابتا نم

 هدي تش اِ ابق ُهاَوَه وک ی مُكدَحأ نوید : ل لاق ثيدحلا

 داتسای ا تاک وف هائيور» :َلاقَو ؛ءنيحبرألا یف يوولا تو
 عم <

 يهبلو ء(٩مقر)َنْيِيََرألا يف نايس نب ْیَسَحْلاَو ء(١۱مقر)ِّنُسلا يف مصاع يبأ نبا هاَوَر )١(
 يناهَبصألاو ء(٤/۹٦۳)داَدْخُب خیرات یف بيطخلاو ء(۱۸۸/ص)یٌرْبکلا نسا ىلإ ِلَحَدَملا يف
 حرش يف يوَقبلاو ٠ ٣مقر)ةجحَملا نايب يفةَجُحْلا يقو )° مقر بيهرتلاو ببغرتلا يف

 مَجْحُم يف يِفَلُسلا رهاطلا وأو ,(١77مقر)مالكلا ٌمُد يِف يِوَرَهلاَو (۳ -717/1)ِةّنسلا
 YY) -۲۲/ ص )یوا مذ يف يِزَْجْلا نباو «(۳۸۷/ ۱)ةنابإلا يِف ةطب نباو ؛(1170مقرارقّسلا

 ؛يناهبصألا ميين وبأ : : مهنِص ءاَملْملا نِ ةَعاَمَج ُهَحَّحّص ذقو «ورْسَع نب هللابَع نع ْمُهُريغَو

 .(۲۱۷/۱)اٌمُملا ٍزْنك يف امك «بْيِرغ ُنَسَح» :ةئايإلا بانك يف يرجّسلا رص وبأ لاو «يوونلاو

 ےش ا يري يت



 بس لوألا ء جلا

 ضب لاق ىّ مل ةو الإ ايش كرام 4 لوُسّرلاَو ا یر

 ءاوہلا يف حاج بلي َِئاَطَو كي وللا ؛ لوُسَر يفوت اَمد : اكمل

 امم «ةّيرْشَبلا هجان امم ايش كلر ام "امل ُهْنِم ان َرَكْدَو ال

 اف قر کی واخد رکا ر قي ولا ا

 ۱ باک : يدب اوُلِطَت ْنَّل وی ْمُتست نِ ام مكيف كرات يّنِإَد :ِي
 يسر هللا

 ماو «نيدلا هي هللا لمك الو ءاَهراَهنك اي ءاضْیَبلا ىَلَح ُهَكَمُأ كر

 سلا نا حضوأو كا البلا علب اَمدْعَب وبر راوج ىلإ لقا َةَمْحّنلا هب

 ُدَهشَ :اولاق تذل لَه الأو : عادّولا ةجح ِةَبطُخ يف َلاَقَو هياَحْصأل

 "نشا ممل : :َلاَقَف «تْحّصتَو ٗتْشَلَب دق كئ

 اًحْصَأ (مظْعَألا داوسلا مهو : ةَعاّمجلا مهو) : ُهلوق

 57 مث «مهئولي َنيذلا مث َةَعاَمْلا لصأ ْمُه :يأ «ةعاَمحلا

 ع
 د ١

 مه هلع هئاحص

 يف راس ناو ء۰۱ ٠١١ /ه)دتسملا يف ُدَمْحأ ٌماَمإلاو ,(011مقرادهّزلا يف حيك هاَوَر (1)
 ((1140مقرارْببكلا ٍمَجْعُمْلا يف يناربطلاو ,(751/ مقر )وِدّنْسُم يف راربلاو , 070/10 وتاقبطلا

 يف ينطقرادلاو ؛ء(۷۱مقر)وحٔیحّص یف نايِح ْنِباَو :(155/ص)وِيَجْنُم يِف يِواَدْيِّصلاَو

 نيزعلا نس يت يف ہللادبع نب ناميلس خٔیّشلا لاق رد يبأ ثْيدح ْنِم ْمُهرْيَغَو ۰ / )ليلا

 .«ديج دانسإ» : (/ ١)ديمحلا

 ننسلا يف يقهيبلاو ء(١/١۱۷)نيحيحصلا ىّلَع كردتسملا يف مکاسحلا ُهاَوَر (0)
 .سابع نب هللادبع نع (۷١٦۱مقر)ةعیرشلا يِف يرجآلاو 2(2١١/5١١)ىربكلا

 نم ۱٦۷۹( مقر۰ ١٢/٣ )وحیحّص يِف ملم ء(۷٦مق ر۰٠ /١)یجیحّص يف ٌيِراَخْبلا هاَوَر (۳)

 ۔ہچشةَركَب يبأ ثٔیدَح



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 Nes هع ,coo هو همي ,coo هع ےہ عدم و ا

 «مهئولي َنْیِذلا مث «مهئولي نيرللا مث ينرق مكريخ» : لاق امك
 و 2 ھی ےک و وحنا وود و ,تر وکم ا زر م ا ©

 مه ٍءالؤه ‹ ةلضفملا نورقلا مهو ‹ نيعياتلا عاباو ‹نوعپاتلاو ةباحصلا

 و
 5 8 3 i م رك مس عكا ماو ص ام ساو مر 22

 ۱ عبتی ؛مھل عيان وهف مهدعب ءاج نمو « ةعامجل ةَباحص هيلع ىزلا لصألا عبي «مهل عيا وهف مھدعب ءاج رمو ؛ةعاَما
 رس پی حمم حس a AT 2 2 7 20 كلور 1
 ر الاو نرجنهملا نم ن والا تروعیسلاَو # : ىلاعت لاق « ینا لوسر

 ھم ےس

 ٠٠١. :ةيوتلا 4# نسخي مھوعبتا نيِذَلأَو
 ےک ےس

 نأ هلك يبل انرَمَآَو ءْمُهَعَم وكت نأ هللا انرَمَأ يلا ةَعامجلا مُه

 ىَلَع يِذّلا ْمَظْحَألا ُداَوَسلا ٌمُهَو «َمهتقَراَقُم ْنَع اناھکَو «مُهَمَم وكت
 :مِهِنْأَش نِم َنوُلَلقْیَم .فلسلا َنوُلُهَجُي َنْیِْلاَف ءىدُهلا ىَلَعَو «قَحلا
 توخت نأ ن منام ال + نوُلوُقَيَو ؛لاَحِر نحو لاجر مح :ۃولوقَو
 ُداَيِعلاَو لالْض ادهم ؛ فلّسلا لاوقأو يفلّسلا عاَبتا نرل اسو اشا

 اًهِلَوُأ ْنَع اًهُرِخآ لَصقلا اذإَو ءاَهِلَوَأ ْنَع ِةّمألا ہرَه ٍرِخآل لصف اذه ءہللای
 لصف يهو :ةليجلا وذهب اوُواَجَف ءةّمألا اوُكِلْهُي نأ َنوُديِرُي مُهَو ؛تکلَه

 Eo 7٦ © ےہ

 .ةمألا لوأ نع نیرخالا

- 

- 
 و ؤ3 رپ ھالپر م ر1 o ھ الو ےہ 7 ر 9 م ےس

 نإ عوجرلا نم ردحيو ءيفلسلا بَهُذُم “رم ردحي نم نالا دجوی
 ص

te 2 سا م وي لرم ر ر 0 1 ھ الم - oو 6  

 فينو «فلسلا هيلع امم رذحيف ؛یضم نامز اذه :لوقيو «مهلاوقا

o 2ا : " 

 ناّرْمِع ثْيِدَح نم ۲٥٢٢( مقر)وجٔبحّص يِف ٌمِلْسُْمو ؛(٣٣۳ ٠ مقر)وحٔیِحّص یف يراخبلا ہاور(١)

 سس سش مم من مس



 بل لوألا ءزجلا

 نوک راكِتبالا ءاراكيُباَو اعاَدِتْبا سیلو عبا وهو ‹« يِفِبقَوَت نيدلا

 ٍةاَفَو دعب ءيش و هيف ثّدحي الف نيدلا نَا «ةيويلدلا عفا او تاعاّتصلا یف

 «عابتالا الإ اَنيَلَع اَمَق و لوُسلا ةافوي یھت هنا عيرشتلا نال ول وُسَرلا
orم60 -  

 ءرصَحلا اتل ْحلْصُي يلا َوُه اڈَ :ل ا ني اتش ٗثدْحُم الار

 الإ ملا ام رک حصي الو :لوقي هللا هَمِحَر ك كلام مامإلا

 ٍةمألا وره رخآ حص الف < ةّنسلاَو بالا وه اهَلَوَأ حلصأ يزل ذلا "الو

 .حيلاصلا و يفلّسلا يڏَه غابّلاَو هٿ او بالا الإ

 ُهلْمَأَو وحلا لهأ مه ه ُداَوَسلا (ةلهأو یا : مظْحَألا داَوّسلاَو) : ُهلوَق

 اتا تم 4 ةراكلا درك مظعألا داوسلا حم شو نوكسملللا
1 

 , مظعألا داوّسلا مُهف : للف اوناك ولو «قحلا ىَلَع ناك ْنَم :مظعأل

 ؛ مظْعألا داسا وُ قلا یّلَع ناك نم ء۳ ًادحاَو الُجَر ناک ولو ین

 ءلالّض ىَلَع ةرثكلا نوكت دقق ءوْيَلَع َوُه امل ُرظْنت اَمنِإَو ءةَرثَکلِل رن ال

 جين يف يدا هلا دع نباو ءٍماصِيْعالا يف يبطاشلاك ؛ اجار ريغ ُهْنَع هلقت )١(
 رْبلا دبع نبا ىَوَر دقق ٍءَناَسَيَک نب بهو ِهِخْيش هِخْيش ْنِم هداََتسا اكِلاَم ماّمإلا لحلو ء(٢/٤٢٦)ٰقْیِقْحْتلا

IBA 

 یتح ادبأ موق الو اإ دمي ناسك نب بَ ناک: :لاق ُهّنأ للام مالا نع ٠ /۲۳)دیھمتلا يف
 .«هلَوُأ حّلصأ ا م الإ َرْمَألا اذه رجا ملی ال هن اوُمّلعا» : :اَنل وف

 داوسلا نم: : هيوهار نب قاحسإ مامإلا لاس ًالُجَر نأ (۲۳۸/۹)ةیلحخلا يِف مْيِيَت وُب ىور (۲)
 كرابملا نبا لُجَر لاس : اف مک .هَيت ْنّمو هباحصأو [يسوطلا]ملسأ نب دمحم :َلاَقف ؟مظعألا
 كيذ يف: قاحسإ لاق ٤ مك .يركسلا ةزهسوبأ : :لاَق ؟مظعألا داوسلا نم نمْحّرلادبع ابأ اي : :لاَقف
 تلاشت ب هنا لاذ ل ضيق ندر لس نب دمع نار رو -ةزمح ابأ : ورک نامزلا

 رثأب كسمتم ملاع ةعامجلا نأ نوُملْعي الو سالا ةعامج : :اولاقل ؟مظعألا داوسلا نم لاهجلا
 : قاحسإ لاق مث .ةعامجلا كرت هيف هفلاَخ نمو «ةعامجلا وهف هعبتو ُهَعَم ناك ْنَمِف « هتقْيِرطو د يبنلا

 .«ملسأ نب دمحم نم ملعأ ةّنُس نيسمخ ُدْنُم املاع عمسأ مل



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 * ہلا لیس نع كولي ٍض الا ف نم راس ليث نإو )+ :ىلاَعَت لاق

 ںیم تصرح قلو ںیاگلا نک اک 7 : یلاَعَت لاقو 21117: ماعنألا]

 ا د مهر ڪل اتو امو # : ىَلاَعَت لاقو ؛:فسويا# تل
 مس وچ ا

 تک ا 7 وہ ا

TSو ون  

 مق اقَح ناک نإ ٠ ءٌلطاَب وأ قَح َوُه لَه هْيَلَع اوُنأك ام َوُه : : طباضلا

ey 
 ہہ 2 4

 9 َرفكلا E SEG نك ذقف
 ٍةلملا َنِم جرخلا | رفکلا رم هل هَ ٍماَعَم سیل (ًرفك دقف) :هلوقف فلاح

 كام نأ مهلا ؛رغصاألا وکلا وک دقو اذه نوک دق ءاقلطم

N E yy 

 مد م
 جردٹلای مت ' «ِريِسيلا ءيشلاب ِْمألا لوا يف ْمُهقَلاَخ اد هدرا د اع ص أ وأ

 ةَفلاَخملا ًارمّتسا اَذِ ءرفکلا ل ا ٍنيدلا نم 36

 ناطْيشلا وي جرد TT كالا رثكلا ىلإ هرم ُلوژیف

 :هلك نيدلا نف جرحي یت ءوسلاب ةر مالا ْسْفّنلاَو ىرهلاو

 ۶ تب 9
 سس ےس ےس



 ب لوألا ءزجلا

 ىّتح طق ةَحْدي اوم مل سال نأ ملعاَو:ُ هللا ُهَمِحَر فلولا لاق [6]
 ٍةكدحم دْحُم لك داف رولا تالا رٹخاڈ ءاَھ سلا نم اور

 راّللا يف اهّلهأَو ةلالضلاَو ءًةلالّص ٍةَعْدِي لك «ةعذب

 :حرشلا

 اوئدحأ ام ا :وفلّسلا نع ةروئأم ا يهو ةع وم

 الإ و ةنسلا عينج ال هلال ."يقسلا نِم اَهَلِْم اوقف الإ ةعدي
 مج س

3203 

 اَمِإ لب ءاّيتَسَو اعدم ُناَسْلالا ُنوُكَي الف «ىَرْخُألا اًمُهاَدْحِ إ حرخُتو نا

 نم هللا عر الإ مهيد یف ةَعْدب َمْوَ عدا امد : -هلاُهمِحَر يلع نب اح لوق رکذ قبس )١(

 يف امك لا هَمِحَر ةيميت نبا مالئسإلا خيش لاقو م مالا می ىلإ مهي اهدي ا م د اًهّلْدم مهس

 بجی د يتلا ةنسلا ( ضب كرت ادا دِجتادل عدبلا لها اتكَهَو »: -(۱۷۳/۷)یواتفلا عومج

 يف ٌاَج امك سلا نم ايش در ألإَعدِب بحاَص دج الو عدي يف قو الإ لَمَحْلاو ءاي قیدلصت

 :ىلاَعَت لاق دقو . ُدَمْحَأ ُماَمإْلا ُءاَوَر اهلك ٍةّنسلا نم اوُكَرَت الإ ةَعذي مْوَق ٌعدَتبا امد : ثيرلحلا
 اوكرَت امل ویج ةدئاملا# ءاصَحْل ۃاضعبلاَو ۃٰوادعلا ْمُهَتِدَي اَن وہ ورڪ دايم اش اوس

 هک توک )م « قت لقوا او نل رتب اوسع هاد مخ

 «ُنَمْحَّرلا لر يذلا ركدلا نع : يا ٦ :فرخزلا] 4 نير وه الطيش هل هل ضيم محلا رک

 هل َّنِإَف یرکز نَع ران و 059 ضف الو لسی اک یاده بَ نم )+ لا تک لاتو

 لام وعيت )+: َلاَقَو ١٢١-۱٢١[ : :ہط) 4( مَعَ وما ا ا و ا 7
 > دا تص وڳ

 َلْرنَأ ام عاَبتاي َرَمَأَف ۳٣٣ فارعألا] 4 ورک دام الأبل الز نوم نم ا وع الو کبر نو متل

 1 را اف اَدَهِلَو رَخََلا بنا اَمُمَدَحُأ عَ ْمَل ْنَمَف ِهِنوُد ْنِم َءاَيِلٰوأ اَب ا 5 اض مَع ىَهْنَو

 ريغ اعبتم ن ناک ْمُهَليِبَس اعم نک مل ْنَم : ُءاَمَلْخْلا لاق 1١6[ :ءاسنلال € مومل لیس ريع
Jel ماهو ۹ هيلع اوهمجأ مع جرب نأ دال سلف جاو سن عا ذأ ىلع كيتي ارلھناٹ فليس , 

 بیخ مح ا سکس ہى



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 َ ٠ ه٤ ت 3 ےے سوا رے تا سو م

 جرخُت ن نأ دبالف ءوهيِف ناَعِمَتِجَي ال ءانس ن نأ انو ءاعتبُم نوک

 .عدبلا راَضَم نِم اَذَهَو ؛ی خلا اًمهاَدحإ

 ےہ گل اَذَه ُدِماَشَو « ةَيِرجَّتلاي ةّئيا ةروأملا 28 ِہیلَهَو

 و ا نوضِغبيو ھم ركل با تاما

 ْنَع 00 ينالفلا فردا 2 لاف نأ نوم اه ناو ههل ودع

 يتلا لاو ثيواحألا اويس نأ نودي ال ءاَذَه مرحي وأ ءاَذَه

 ام ,ةَعایلاَو ةنسلا عيت ال ا ىلع ةمالع وه هيلع مُه ام اَم فلاح
 ۶ ۔*۔۔ ھی

 ہے جت وہ

 ہل لون ثیِداَحأ eT بجاص 2 528 7

 ام ىلع ياو ل و اف
 م 4-6

 نّئسلا ةَبَحَم لحرثو نسا لحرت اَھنآَو ء عدبلا هب زینا هيف اَذَهَو
 .بولقلا ني

 ءاَهيف َرْيَخ ال ِتاَمَرحلا نأ : (ِروُمألا نم ساَمّرحمل ٍرلْخاَف) :ُهَلوَ
 هيفو ًائيش مرحي ال هللا نال «يصاٍملا وأ ؛رٹکلا وأ كرّشلا تامرحم ءاوَس
 اذإَق ءواّسم رش وأ حجار رش وا «ٌضْحَم رش وه ام مرحب امل ريخ

 of همم ےس مو

 ناو ُهبجَتَف ایواسُم وأ رکا رشا ناك نإف رشَو ريخ و ءيشلا یف ف عمتجا

 یکے کس کس و رك دلا ناک
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 بس لوألا ءزجلا

 نشأ اذه : (ةَلالَص ةعدي كو e ةكدحم لك ناَف) : هلو

 تلج وَ قولا لوس اع :لاق ه5ةّيراَس نب ضاّيرعلا ثب

 ةظِعْوَم اًهّنأك ء ہللا لوُسَر اي :اًنلَقَف «نويعلا اهله تْفَرْدَو 020
 ما نو ءةَعاطلاَو عمسلاَو ولا یون مُكيصوأ» اتا ات اک دوم

 سهو م رو a seb رم قور سوم 6م

 شي ْنَم ُهّنِإ -ةبييز هسأر ناک يشبح دبع : :ةياور يفو- دبع مَع

 نيداشارلا ِءاَفَللا ِةْدمَو تنسي مكيف ارك ًافالیخا ىَرّيَسف مكنم

 مكاو ءداڃاوئلاب اَهْيلَع اوُضَعَو ءاّهي اوُكُسَمَت ءيِدّْعَب ْنِم ر
 ٍتاَكدْحُمَو مكاو رح زخ میک هكا ٌريِزَحَت اذه «- ۔روُمُألا ِتاکدْحُم ؟دحمو

 لكو» :ٍَ :ٍةياور يو ««ةلالَض ةَعْي لکو ئی :ںوئال

 الا يف ِقلالّض

 يف تادا انا 0 5 (ةنَدْحُم» "ئ0 ا يهف و سس لک

 «ةيوَعل سس ہدف ءسیاللاَو ٍِبِراَشَلاَو لالا فانا ِتاّداَعلا روم

 اذهو . مرح خَدبلا يه نيَدلا يف تاكا کل عرش اعب تل

 عديو ؛ةئیس مس عیو ؛ةّنسح عدي ىلإ عدبلا و نیا ىَلَع دَر هيف

 یف عدیلا نال طلع اًذّهَف لا ماكحألا اهیرتعت 07ت ةحابم

 لکو «ةعذي ةكدحُم لك نإ : َلاَق و لوُسرلا ص تب « ةّلالَض اهلك نيّدلا
 ۶ م هو 2 2 ےس - سو اص لس

 ةن 7 اھومسو بولا عدیلا اولخدأ ههظأو ‹ «ةلالض ةعدي

 .(173/ص)هجيرخت قبس (۱)



 يراهبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 لنمو ميلا ِةَبَلَط ةظيرألا او نجرادلا ءاي لس ةخابم ةيوذللا غدیلاو

 وله EE كمل واهو ll 21 اهو اهوحَنَو ناسا ا طق

 عبطو , مهلا و ةيلطل ةطيرألاو س رادلا ءاَنبف ٠ نسال ءَيْحِإَو ۱ نمل ا

 يهو ء ةتسح یھف ا , ملا ىَلَ ةئاَعإلا َنِم اهلك وذ ءاهطقتو ِفحاصَلا

 و 0 0 | مُهَف نس

 الف اًيثدلا ِروُمُا ْنِم اھل ءْنْیدلا يف لْخدَت ال يهو ءاعَدي سا والا
 نيدلا يف ْلْخْدُت

 ٍةَلالَض لکو» :ثیدحلا يف امك ( الا يف اهلها ةلالضلاو) : هلو
 ٹالگ ىلع َء ڈالا واح قرر : :قرِفلا ثيدَح دَح يف اًمكو "الا يف

 عديلا َلْهَأ ّنأ ىلع ُلْيِلَد اَذَهف “داو الإ راّثلا يف اهلك ةر رف نیعبسو

 ْنَم مُھْنِمَو ءورقكل رانا يف وکی ْنَم مُهْنِ وواو راثلا يف نوک

 دلي ال ْنَم مُهْنِمَو ءِراَّثلا يف ُدْلَخُي ْنَم مُهْنِم < هِييِصْحَمِل ٍراّنلا يف وکی

 .رِئاَبكلا ٍباَحْصُأ َمْكُح ُهُمْكْح ُنوكيو

E و FF 

 .(17/ص2)هجيرخت قبس )١(

 .(1۷/ ص )هجرت قبس (۲)

 ب ا ب



 س لوألا ءزجلا

 نإف ءروُمألا نم تاگدْحُملا َراَعِص ْرَذْحاَو : هللا ُهَمِحَر ْفلّؤمْلا لاق 3 1 st ۔ی وا سام ہو یک لا سارع ےک 2
OT2370 م  dL“وله يِف تكرخأ ةَعْذي لك كلذكو ءاراّبك ٌريصت ىّبَح ُدوُمَت عَدبْلا َراَمِص 2 ".٠ © # ےس  

 سم 7 مصاص ساس ےگ نراك م: هو 74 2 ف

 مل مث ءاهيف َّلَخَد ْنَم كذب رَيغاَف ءیَحْلا بشي اريغص اًهَلَوأ ناك ٍةَمَألا
 طارصلا َفَلاَخف ءاَهيُناَدُي ًانيد تَراَصَو ْتَمُّظَعَف ءاَهْنِم َجِوُرُخْلا عطس

 .مالثسإلا نم ّجَّرَخَف ميقتسُملا

 ؛حرشلا
 ها ل سس ھر 0 72 رو ٠ ررر ھم رس عدو

 لهاستت ال :لوقَی (رومألا نم تاكدحملا َراَغص ٌرَذَحاَو) :ُهلْٴوق

 اذهو «هريغ ِهْيلِإ فاضْنَيَو ءربكي ُهّنإف ءاريغص ناك ولو ٍةعدبلا ّنِم ٍءيَشِي

 ءاهيف لَهاَسَتُي الف ءْتَداَر عّديلا باب م فنا اإ هّنَأل ؛ عديلا ديسافم نِي
 2 َ ٠ 2 ر ہم” 0 2و ر م م 3 7 لہ و 7

 ةريغص تناك ولو ٍةَرمجلا لم ةعدبلا رْضَت الو ةَريِغَص هعدي وله : ”لاقيو

2 

 : هلك دلْبلا وأ رَجْْلا وأ تْيَبلا قرحُت ىٌح ربك يه ٠

 ررشلا رخ 3 م نِم ِراَّلا مظْعُمَو

 مكايإ» 4 لولا دقو « ايتان عدبلا ُباَبُدَسُي لب ءاّهي نواه ال
 ا ال عدبلا تائدحم “رم ریخت : «مكايإ» “ومالا تاگدحمو

 سو رب مّ

 نم ائيش ل وسرلا ننسي مل ٍةريبك تائدحم وأ ٍةَريغص ٍتاَئَدْحُم تناك
 باو یس ج و ا أو م م رس ورم سب 2

 ." «اهتاكدحُم رومألا رشو» :لاقو «عدبلا عيمج يِف ماع هيهنف « عدبلا

 )١( ص)هجيرخت قبس /17(.
 )١( مقر ةيشاح (٦١/ص) ہلظظرباج ٌثیِدَح ْنِم ُهُجْيِرْخَت قبس /۲.

 بل يب ._. ا ااا



 يراهبربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ًاریغص اَهَُّوأ ناك ألا وه يف تئرخأ ةَعذي لك كلذكو» : لو
 فلا انو جورا حطت مَ مك ءاهيف لحد ْنَم كِل راق نَا هی
 یف اولاع یئ ءواَسفإلا لها م ماسلا ببسي ملا يف تلح رام لوا

 ىح ّرشلا َنِم اًهَوُشَحَو «ماَوَعلاَو بالا ةيذأ اولّسْعَو «اداسف ضرألا

 .موُلْعَم وُه امك َنيِمِلسملا نيَو «مالثمإلا يف نفل تصح
 لحفتسي ىح ميكرو ّرثلا لَْأ ْنَع يضاقّلا ببسي هلك اته

 عدبلا نم ميصخي الو ءِرْمَألا اَذَه يف باّبلا ٌدَّسَو ,مْرَحلا نم ٌدُبالف مالا

 ٔفِرَجْنی اذه مع ہدنِع سل يللا ام مالا ا الإ الَعَو لج هلا دم

 الإ عتبلا ن يجلب الق ءعیلا نع يردي ال ٠ ةنيط اهظَيو «عدبلا عم
 نيوايثارلا ءافلخلا سو يتئسي مكيلعف» :هِ هلوق وق نِ و لوسرلا هب هي رم ام
 وقفو ملح ىلإ جان اذٰھو ؛ عدبلا نم ٌمِصَْي يلا َوُم اذه "”«َنْييراهملا

 نم انک دشا اوئاک ؛ةَمألا َهَقفأ فلسلا ناك امل اذٰھِلو هللا نيد

 .هّيَلِإ هرج امي مهِملِعِل ' : علا نرخ شاو متبل
 ريبكلا ىَلَع يِتَأَت «سيايلاو ِبطٌّرلا ىَلَع يِتَأَت اّنإِف تَلَعَتْشا اذإ نا

 الو «ِساّنلا عيمَج ىَلَع يِتأت « مهري ىَلَعو ِءَملعلا ىلع يّتَأَت «ِريِغّصلاَو
 مُهَلهَأ اھم صلحت اَم اهن اوُصّلَحَت ولو ءاَهْنِم صالخخلا َنوُعيِطَْسي
 ء مييشهلا بطح ا یف تلعتشا اد راَلا ( لنه يهف ؛ «مهلوح نمو مهدالوأو

 )١( ص)هجيرخت قبس /17(.

 ےس ےس تسييس یسک



 بس لوألا ء جلا

 ا

 ءاضقلا اما يم فاحت اه لو هلع وفا كل اف وامط] شتم

 ْمَدَعَو ءاَهَعَم ملا بيف بص هلو طلعو معَ امي اهيل

 ہے ھ سو م

 َنوُحَمْسَي الو عدیل ديل نيرِصاَحُم ةلمضَْلا نورقلا يف فلسا ناك امو

 هلع ىتلأ اَذَهِلَو ھے ىقثأ ةا نورا تناك ؛ اھٹِم ءيشي

 نيا من ؛ مُهَوُلَي نيل مك ينرق مكريَخ» :ہل :هلوقي 5 ہللا لوسر

 َناكَو ؛اهتورصاح ا اوُناَك . ذبل نولي ام اَم مُهّنأل "6 ميوي

 تط ةلّضفملا نوُرَقلا تّضقثا اًملَ قلا لْهأ وق نِم َنوُفتْحَي اهله

 الَعَو َلَج هللا نِ ؛ نيم نيب نفل تلعتشاو ءٌروُرَشلاَو اهُلْهَأَو عّدبلا

 روكي كاللا نحل محا ولو ظوفْحَم نياق ءِنيللا اڌَه ظفحب لفك

 هللا ظفحي ظ وُفْحَم ُهَّنإف ُنّيَدلا اّمأَو :ٌنوكلهَي نيل مه ,نيدلا لها ىلع

 و وتو رتل رق هللا نسير ؛لجَو رع

 لب تو : َلاقَو ۸۰ تا ہک ركلتمأ اوٹوکی ال رٹ مںیع اموق لیبکص
 توو یو ر

 0 ےہ

 ا و نيد ْعيَضُي ال هللا ]04: هوب و و اج و

 ا تاحافاو وا 7 عم اگڈلاَمئَو ءائئيد اَنْعّيَض اإ عيضَن
 م م ير ل

 لاَتِقلاَو ةنّئفلا بشك امو ےل

 .اهنم اتا طم كك كر ر 2 00 2 م 0 -

1 

 نارمِع ثیدح نم ۲٥٥٢( مقر)وجٔیجّص يف ملو ء(٣٣۳ ٣ مقر)وجّبِحّص يف يراځبلا ُهاَوَر )١(
 - رس نيصحلا نب

 ےس ضس تے سص



 يراهبربلا مامالل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 یک تكر اد عدیل نأ يأ (اًهب نادي اید تَراَصَو نس اب
 سا م6 ےس ےس رو نال

 عفر الإ 20 سالا َثَدْحَأ اَم» : هلق قس دقو لعب امف 7

 عدبلا ُرْیصتَو ْنَنَسلا عقرثو نیلا يه ٌعَدبلا َريصُت ىَّبَح ء ہلا َنِم اهل

 “کل < فزد ةمألا لك نأ تزد ىم سلو . عمت اتم دنع ندا يج

 سيل نيكل «هيف ِنْیدلا يه رص ويف رشت ناب علی حمس : يذلا ممتا

 يف وأ ينا ةَعقب يف َنوُرَحآ سانا موق لب « ىضقلاَنْيدلا نأ اذه ىَنحَم
 ےس زس ہمہ صم ژ4 وہ وے ے

 يلح ظفاَحيَو هيمو هرن نم نيا اھ هلا ضيفي رخ

 غدیلاو اعدپ ندسلا ُدَحُتُت ِناَمزلا ٍرِخآ يف هَ "””ثيراحلا يف َءاَجَو

 ركن : كل اولاق اهتركنأ اًذإَو ءٌنْيالا َرّيغ :لاَقُي ترّيغ اذِإ ىٌح ءانتس

 نأ ينعي (مآلنسإلا نم جرخف ميقتسملا طارصلا فلاخف) :ُهلوَق
 نِم جرخیو اعدب ا هليد نوک یک ما هپ هي یراجتی 3 ةعدبلا بجاص

 .نئسلا نم ٌءيش هنيد يف قبي مل اإ .مالسإلا

5574 

 اهيف ویریو ءٌريبكْلا اهيف مري ؛ تز مکس اذإ مش ا یک : ییہ ریہ ور

 ابا اي كلذ یّتمَو :اولاق هسا تري اولاق ا اذإف ءس سائلا امد بو هريغصلا
 ءمُكوامأ ْتْلَقَو ءمكؤارمأ تركو مكؤاهتف تلق كدا تركك اِ ناف ؟ رش اک
 ىلع كَرْدَتْسمْلا يف مِكاح او ء(۱۸۵مقر۱/٥۷)ِبّنُس يف يمرادلا هور «قرخآلا لمع ایا تّسوشلاو
 لخدلا يِف يقهيبلاو ء(۱۸۸/۱)هلضفو ما نايب عج يف ربلادبع نباو )01 / ٤)ٍنْيَحبِحصلا

 عفرلا مكُح ُهَل «فوقوم ٌرْثأ َوُهَو ْمُهُرْيغَو ء(۸٥۷مقر٤٥٦٤/ص)یربکلا ننسلا ىلإ

 ےس تے کش ہت مہ



 س لوألا ء جلا

 ُهَمالَك تعوس ْنَم لك -هللا كَمِحَر - ْرظْناَف : هللا هَمِحَر فلولا لاق

 ناس ىح هو ءٴیش يف ناخذ الو ءا ال صاح َكِناَمر لأ ڻي
 َنِم دَحَأْوَأ و 4 يلا باحصا نم دَحا هيف َملَكتْلَم :َرظْنََو
 الو ءءيشل ُهْرِواَجُت الو «وي كّسَمَتق َمُهْنَع اركأ هيف تّبَصَا إف ؟ِءاَمَلُعْلا

 مرا ین

 :حرشلا

 نم ٍةَرْدكَو ؛ناَمّزلاِرْخأَ دنع ًاصوُصُح سالا نِي حس انين يتلو

 سَ تج كَ ًاصوُصُخَو ؛لْوَقلاَو ملل بصي يټفيو ملكتي

 لها یّح ؛ نيدلا مسايو مليل مّساي ملكَتيَو وهي رك مالعا

 يف نآلا ِنْیلا مسای نوما اورا فرحنا ٍةلاَضلا قّرِفلاَو لالّضلا
 تاّدلاي ملیلا بلاطو ميلسْلا اًهْيأ كيَلعف ءادچ ٌميِظَع رطح اف ؛ تاّيئاَضفلا

 نم قرم تبكتلاب َكّيَلَع ٠ حمس ام لك عم لتس الو تب تبنت

 نِم هلواو هادم يه ام زند اج نبأ م ؟تھ لَ يبل
 رومأ ُهذَهف ؟ملعلا َذَخَأ ْنّمَعَو ؟هحاَص ملعت نا مث ُ ؟قّنسلاَو باّتِكلا يب همك و. fo مدار َ ا ار تي و

 اکو ىلح لانقاذ يف صوم ہو 5 ىلإ جاَتحَت

 قدم یرت ىتح هب رقت ال عاملا ةحَأََمالَکلا قی 2 راض
7 

1١ 

5 

 ميرو « ةيِقف کل الیلق ةمالك 2 5 ,وقفلاَو ر میلا نم نم ہک دو اج

 Jo ھم ید 228



 يراهيربلا مامإلل ٌّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ؛ٌركفُم ها دو مها ہو « مِلاع لاب رهاظَعيو ءْساّنلا رعي ىّتَح مالكلا

 سار تت

 ةرثكي ةّربعلا سيلف < قحلا ِنَع موب جرْخيو سالا ری ىّنَح ؛كيلذ وتو
 ؛ ليصأتلا نم هيف امد اپ , ریا ل سس . مالكلا

 لقي دال راک يف قالا رخ اتر «نيلقلا الإ "ؤا هنو كس

 ٍةَرْثك وأ مالكلا و ةَرْثكي وُه سيل ُهقِفلاَو :ةاوقنلا تالا رثكي ملا

 : اشا لوقت يتلا نْسُح ْوأ «مالكلا ةَدوَج وأ ءةءارقلا

 ریبْت موس ەیِرَحَي دق قحلاو هلطابل | نيت لوقلا فخر يف
 رْيباَُرلا ٌءْيَق اڏ تلق اش ڻٳَو تک ِ

 تم ےہ پ ر اذه : لوقت لعلاج نأ تش نإ
 ل غيلبلاف « (ريياتزلا» :ل وقت «لحتلا» لدو ««جاجم» لدب « يق اذه

 4ك يا ردَح اعل اده اک وع اح انار :ًالِطاَي وحلا

 0 00 اح مك ناسا للحب يذلا نالا حبصف ْنِ
 ءاَمْسَألاْرَحْسَي ينعي : "ارحل نايبلا نِ نإ : َلاَقَو ءاَذَه سس سه

 وبأو ,(07710مقراوفنصُم يف يش يآ نباو ء۰ ٢/١٦۱)ّْسلا يف ُدَمْحأ ماما هور )١(

 مقر)طسوألا مَجْعُملا يف يناربطلاو ء(۲۸۵۴مقر)وّتُس يف ٗيِدِمْرَتلاَو «(٥٠۰٥مقر)ويَس يف واد
 : لا قولا َلوُسَر نأ ہظورمَع نب طابع ع ْمُهريخَو ء(٢٢٤۲مقر)واُّم يف راز ۰ ۳٠

 : يرذيْرّتلا لاق هاَهِناَسِلي ةرقبلا لخت امك هیاَسِلب للحي يزل ٍلاَجَرلا نم عيبا ضي هللا ؛ نزد
 .(141/7)للعلا يف متاح وبأ ُهَحَحّصَو ؛«بیرغ ْنَسَحا

 )۸٦۹( ِهحٔيبحّص يف ملم هاورو ريع نب ادلع نع (۸۸۵)مقرلجٔیحَص يف يرحب اور (1)

 ناطر ساي نب ِراَمَع نع
EOE EE 



 ل لوألا ءزجلا

 لأ نم ُهَمَالَك تحس نم لک -هللا كَمِحَر - ْرُظْناَق) : لوقف
 ِتقو يِف اڌَه (ُهْنِم ءيش يِف ٌنلْخْدَتالَو «ٌنَلَجْعَت الف ةّصاَخ كام

 ديوالل تک تگ تنا نال ایک اگ ا
 هنو تبت ىح كنار لأ مالك لوق يف ْلَجْعَت ال :لوَقُي «ورنيمالث
 طالتخا رصَعَو «لّهجلا ِرْصَعَو ِءاَوْهَألا رصع !ْنآلا اًئِرْصَع ْنِم وه ني

 ؛ِراََْألاَ روُرَشلاَو ناب جوب حبا ىح ضب مهِضْمَب ماعلا
 1 م ا َ رھپ ےہ 032 َ و ھ ہد ہمہ ود سام

 ؛ەل اعبت نوكت نأ اتنڈیرپ ءوبقَع ىلع اسار نيدلا بلق ديري نالا وُدَحلاَو

 اذه يِف تبت نأ اًنْيلعف ءُهَنَساَیِس الع ضرفُيو «ةراكفأ اَنيلَع ضرفي
 0 7 ۵ے ےس o f st ۔ رب ه ماس ےس ےہ ٤

 هللا مالك مهفت ىلع لب ْنأَو ؛ِرومالا نم ریثک نع فقوتنو ؛ِرمالا
 مت سس قر زن 7 2 م ا

 .لجو زع هللا نيد يِف هقفتنو «دلوسر مالكو
 ^ @ ر اا 9 7 5 5 رک 1 7 2

 ناَسنإلا نوكي دق «مُهَفلا وُه هقفلاو «نّئِفلا نم ةَمْصِع هيف ةقفلاف
 ص ضرر م ہے ص اسس لو ے ساس تر ا و وج ۔ کوک تا ا 9 و

 اًمير لب ءَءاَوَس يٰماَعلاَو وُه ںوکیف ءٌمُهَف ُهَدْنِع سيل نِكل ظفيلا ريك
 ھے ھے 0 e so“ رو وه مر و ر رر و ےک وو roz و ا

 هنأ فرعي ال اذھو «هلهج فرعيو ؛ فقوتی هنال هنم نسحأ یماعلا نوكي

 کیک یل یف 2 fe > e of ل ھم لپ ےک 2
 اد هلو ءوقف ةلأسَم ةلانسلا ءمالک ةَرثك وأ طفح َةَرْثك ةلاسلا تسي ؛ لِهاَج

 و
 و oe 33 رس ھه

 2 22 0 رک 11 94

 لقنيو ناسلإلا ظفْحَب ذقف "”«ءياّس نم ىَعْوَأ غلّبَم برد : او لاق

Jel, ٠ 
 wa سا 8 ٥ "غرب ه م سرا 7 شاو 0 همم

 ريغ وهو وقف لماح بّر» ءُهْنِم ُهقفأ وه نَم كانه نوک نکل « يِوْرَيَو

 )١( مقر 1700/1)وجيِحّص يف ٌمِلُْمَو ء(١١٦۱مقر٦٦ ٢/۰)وحیحّص يف یراځبلا ُهاَوَر ۱٦۷۹(

 .يراخبلل ظفللاو ه#ةّركب يبأ ثيدَح نم

 سس اا ساس



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 2 ۔ے الم و وت و
 م هللا اًهيِطَعُي هللا نم ةه ةقفلاف یی دن یل کل لقاتو لدا وه ۷۴ «دیقف

 .تَعاّض اًهَلمْهَأ نِإَو ءاهب عقلا اها اهل ا كَل ءوواّیع نِ اني

 :َرظْنَتَو لاس ىح نم ءيش يف ٌنَلُخْدَت الو :َنلَجْعَت الق) : هلو
 اذإ ٠ ةَميِظَح ةيصو وم (ك اگ 6# يملا هباَحْصأ نم ذَح هيف ملكت لَه

 سيف اًيثدلا روُمُأ يف يذلا مالكلا اّ ءنْيدلا يف احا ْنِم مالک كَبَجْعَأ

 رظنت ىح ْلَجْمت الف ِنْيدلا يف مالک كّبَجْعأ اذِإ نل يملا وو
 سرع و 3 شا صرب ےھزن و

 اذهف رفا نمو سرلا َمَوُه مَ «ةلوأو قَح ىَلَع سوم َوُه لَه هيف ہیٹ

 ٍةَّنسلاَو باتِکلا ىَلَع الصَوُمَو اسَسَْوُم ناك نإ ام ُهَكَرْا لْيَسلا ِءاَكفَك ءا
2 

 كيج ولو ىح ءونِماَوَع ىَلَع مالکلا ذخأ يف لَجْمت الف «قَح اف
 یلَع عم رن ىح وف لجن ال وجو هوقو الو ةثحاصن
 ل > ؟ویقفی سیل مأ ةيقق وُه لَه لاق نم ظن سلاو باكا
 ام اَذَهَو .ةولوقي مل وأ فلسا نم َدَحأ ُهَلاَف لَم ظنت ءُهْنَع ملعلا لهُ

 ِتاراَبِعَو ًالاَوقأَو ٗءاَرآَو تاداهتجا اوُنِدْحُت ال :لوقأ ترم هنو ُترَدَح

 کر ہا مالک نمو فر وا اوڈُخ ؛اهيلإ اوقبسُت مل
 : ر باو 220 < o 0 مم هكاهو م

 .هيعفَت نِم رٹکا ہرطخو ءًاذوُڈُش نوک ُهّنِإف هيل قبس مل ءيشي

 يذمرتلاو ء(٣٣٦۳ مقر٣/۲٢۳۲)ہننس يِف دواد وبأو ء(٥/۱۸۳)دنسللا يف ُدَمْحَأ ُمامإلا اَور )١(
 يف نابح نسبا و (119مقر7/ ١)هننس يف يمرادلاو ,(170مقراا/0)هننس يف
 يريصوبلا ُهَحَّحّصَو « نسح ثيدح : : يذمرتلا لاق هظوتیاث نب دیز نع (77مقر ۰ / ١)هجيحص

 .(۲۱۲/ ١)ةجاجزلا حابصم يف

 جس لا 2



 ل لوألا ءزجلا

 مهلوق ٌرظْنَي «لوُسرلا ڈیالَت مُهّنَأل ءناَرْیِلا وُه ةَباَحّصلا ُمالکف 7 0 0 2 ۸ مم و ےک ري صو رے ےل کک 0 ےک

 ندا نرخ تاک رسا یے الگ ردع ناو الا ہر
 ۸ 2 ھو يتم ان سما صو 2 02 7 J £ وَ 0 ۹ے 0 2

jz 93٤ ىو ھر 6 2 7 و و 1 م  o0مهف ءُهْنِم ُهؤقلتو «لوُسُرلا نم َريِسْمتلاَو َليِوأَتلا اوُعِمَسَو ءلقلوُسرلا 0  
 ro ص کت 2 جج 7-0 ه5 “ےہ ۔ے یی < ۹ ت ء٤

 ةربع ال ةباحصلا نإ :لوقي رم لوقي ةربِع الو .قح ا ىلإ سانلا برقأ

 ناَمْزلاَو ءانراكفأ الو لاَجِر ْنْحَنَو «مُهَراكفأ مهلو َلاَجِر مُه ءمهي
 َ 1 اذ 72

-. ١ 1 
2 

 هک ۔ے م ع ر تع ر صرح َ 1 2 5 ےگ 7 هل ۹

 لِماش وهو ؛ناَمزلا ریغتی ریغتی الو «ةعاسلا موقت نا ىلإ قاب نيدلاف

 ئطخت يتلا ةيرشبلا تاَداَهِيِجالا :رِّيَمَتَي يذلا امّنِإو «ناكملاَو ناَمّرلِل 7 کج 02-5 سا ماو ت مس و 23 2 ا و 4 َے €
SE, “٤ 9 7ار ھو یت وو ہم رو ھ تپ ےہ  

  îیک ںی 7 ہہ رس ہت 000 7 ماو د 2

 باتكلاي مكيلع :نولوقيو نوصوي اَذَهِلَو .ديمح میِکح نم ليِزنت هنأل

 َ مے و هم < 3 ھر روک 5 2 01 ہے ےس

 دنع نم وأ كدنع نِم امهف ثدحُت ال «حلاصلا فلسلا مهفي ِةَنَسلاَو
 و

 ير

 5 7 o ۔و 2 وا مك ع او 71۸ ۰ 1

 نيم ؛ نيربتعملا ءاملعلا نِي دحأ هلاق ىأ (ءاَملْعْلا نم دَحَأ وأ) :هلوق

 نع ةاورلا مه مهال ؛ بلوس َرلا ةباحَص جهنم ىلع َنوُريِسَي َنْيذلا ِةمِئألا ج ق ر هارد
 تہ لوسرلا نع ةاورلا مه ةباحصلاو « ةباحصلا 0 و و وار ی او بو پو و و

 ؟ ںی رم و و يه م 5 ° ےک هم 7 ےہ ھم 2 7ب

 اقِفاَوُم ُہَندَجَو اذِإ (هي كّسَمَتف ْمُهْنَع اركأ هيف تْبَصأ نإف) : ةلوق
 , كسم مهول ص ےس 0 نإ

 ت

3 
١ 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نالف قار تلا لوق زواجُت الو (ِءيشِل هزواجت الَو) : هلو

 .مُهَدْعَب َءاَج ْنّمِم نالفَو
 َءاَج اَم ىَلَع رخ الو (ِراَثلا يف ًطقْست اعيش ِهْیَلَع رخت الَو) :ُهلوق

 َتْفَلاَخ كال ءِراَّنلا يِف َطقْسَتَف نرخ َلا هب َءاَج اّمِم اعيش فلسا نع

 نيل نم مولع أ ما نا ِهْيَلَع ام وه ةَ ا قيرطو ةا قيرط
 اذه ٠۹ :ءاسنلا #* اًقِيِفَر كيلو سَحَو َنيِحِليَّصلاَو ءادہشلاو َنيِقيدَصلاَو ےہ ج ےہ ک رپ چے رہ دس بس ا مے سش صر ےہ س سس

 هر نام دفا ا 2 070 و ۳ 2 کج و
 :لوقَیي الَعَو لج هللاَو ؛راَّنلا قيرط وهف ُهَفلاَخ اَمَو ءةّنِجلا قيرط وه

 نع مكب قرفنف لبسلا اوعي الو هوعیَتاَف ام يقسم یر اذه ناو # سا یھ 1 پے سرک و همم ت ے ص ےک
e د ا 2 2 o 26 ^ غ َ ١ 

 لک رشک ليس یهف هريغ امأ داو هللا ليبس ء۳۰٥۱: ماعنالال وليس

 ةريثك فرط يهف «ْنيلاو سْنإلا ِنیطاَيَش ْنِم قرط هلو لبيس هل ناطيش 2ہ ہے لم و 1 2 1 0 ر وه 0 21
 یھ تگ ساس م و للا 4 < ىم امم و و « د

 هيف سيل داو ميقتسملا طارصلا نِكل «ةريح يِف اهكلسي نم عيون

 .ًادبأ ُهّيكلس اذإ عيِضَت الو «فالَتْخا

 و و



 بل لوألا ءزجلا

 :نْيَھجَو ىلَع قيرطلا ٍنَع جوُرْخلا نأ مَلْعاَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق ۷۵ م . صا ص وو * سا م هم ظر رپ ہو ےل ےل وا اک همه ھ

 ىَدَتَُي الف ؛رَْخْلا الإ ُديِرُي ال وُھَو «قيرطلا نع لر دق ُلُجَرف اَمُھُدَحَا ام
- 
 تب یگآج ےس "هي 4 سو صےییصعہص “ےس ماس ل سس 2 َ 2 2 تا

 وهف ؛ نيقتملا ْنِم هلبق ناك ْنَم فلاَخَو قحلا دَئاَع ّلُجَرَو «كلاه هاف هقلرب
 he د و <ے ص س 5 ےہ شے م ف ک هم 8 و

 ر د نأ ةفرع ْنَم ىَلَع قيقَح ءَةَمَألا وله يف ٌديِرَم ٌناطْيَش « لضم لاض

 یا ا 2 EE ہم ټ م الار

 .كِلْهَي دَحَأ ِهَيَعْدِب يف َحَقَي الل «هَِصِق سائل نيبو «هْنِم سالا

 ؛حرشلا
 4 2 2 1 2 2 7 ر سا لا مل ص مس ت

 حيجصلا قيرطلا قياسلا مالكلا يِف هللا همجحر خیشلا فص و امل

 ه6 م وت لل و ںی - ا ا تو و وے وم ھے ه ما لا ھم سو مس

 نع جرخی نم نأ ركذ :هنيدو ِهيديِقع يف ٌمِلْسلا هيلع ریس نأ بجي يلا
 5 م اضرب“ رے 2 سي

 : نيلجر دحأ وهف قيرطلا اذه
 ا

2 2 

 كلم لکل را ديرب لب ډم ريغ جرح نم وألا ُلُجّرلا ٭
ESہمحاص هين تئاک ْنِإَو ءيِفْكَي ال ٌداَهتجالاَ  

 قيرطلا ی هم ةركي نأ ةنال رات ھم اكرم

 ُهَعَم راسو كلذ یَلَع ُهَقْفاَو رمو «ًائِطْحُم ُرْبَْحُي اذهف ؛ حیحّصلا

 ءِغكالَم ْقْیِرط اَذَه نال ءٌكِلاَم وهف ُهاَطَخ ُمّلْعَي وهو إطخ لا ىَلَع

 .ريخلا سمي وُه امو جور ا هحاَص دمي مل ولو ی
 مويا دنع ْنِم تاراکیٔپا نورك نَا نم ثلا ُلاَح َوُه اَدَهَو

 سيل ُْيِحاَصَو هيلع نوما الو ُروُجَي ال ٌرْمأ اذَهَف «ةديقعلا مع يف
 طع 2 يدمر ے 7 ےہ جے رہ طا او ا او ا وت یا و 7 7
 ةوعيتاف ام يقسم ىو اذه ناو # ل العو لج هللاو ؛وباوص ىلع

 وس



 يراهيربلا مامإلل ٌّيْنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 لمشئاَق erin “دیک دع مكي نا کیش ایت ال 7

 ہا ىَلَع : رک سم عسکری ا اکر

 خاو هرفَس يِف حيلا َقيِرَطلا َكَرَت ْنَم نال .دلالهلا ىلإ لويس :١

 «قحلا فري وهف «ٍجوُرُخْلِل د ُدّمَعَملاَوُهَف :ينالا لُجّرلا اأ ٭
 «قحلا نع جورخلا دمعي نکل لطاَب هلأ بَل جرح ام أ فريو

 .ساّنلا لالضإ دصقب

 تی يب رو ےہ را

 ل مقا طاّرتصلا نع سالا ةو رب نيالا أ ناَطْيَش
 نَا دیری N ٦ ملا لک کا لجو زع هبرل سیل ہر ےس ےہ

 تہ وے یے رص

 دّمو : ميتا طح َلاَفَف , یخ اطوُطُح ُهلَوَح طخَو «ًامقتسُم اطخ

 اقم دیش تلخ لبس واَھَود : ىَرْخُألا طول لاو «وللا طاريص
 خْيَشلا ُهَرَكَذ اَم ُةَقياَطُيَو ؛ٌحِيضاَو لادم اذه '''ءاَهْيلإع سالا وعدي ٌناَطْيَش

 نب ديعسو c(0 ء٤٤٦/ ١)ِدنْسملا يف ُدَمْحأ مامإلاو 01 4 ؛مقر) ودائم يف يسلط هور )١(

 نباو 0٢۵+0" مقر)ىرْبكلا يِف ف َيِئاَسّنلاَو )۹ ؟مقر)يِمِراَدلاَو ؛ء(۹۳۵مقر)وَنُس يف روصلَم

 = يف ٍرْصَن نب ُدَّمَحُمَو ء(۱۷مقر)ةّسلا يِف مصاَع يبأ ُنباَو ء(۸۸/۸)وِْیسْفَت يف ٍرْيِرَج



 بس لوألا ءزجلا

 ٍةكَدْحملا لبسلا ىلإ ميقتسلا طاّرصلا ٍنَع ِساّنلا عرش يذلا كإف ءا

 ءاوَس اط وُو كاللا مل ديا ريا ْمُهَل ديرب ال ءةَعَدَل
 دشأ انه نم ردت نأ الغ ( سْنإلا نيطاَيَش ْنِم وا نجلا نْيطاَيش ْنِم ناك

 ھ" ا نذل < لوألا نِ رذُخلا نه
2 

 5 و

 هيت يف ٌلاَض وه :يأ (ٌديِرَم ٌناَطْيَش ءٌلضُم لاض وهف يف) :ُهل لو

 طارصلا نع ِساّلا فرص ديرب درمکم ٌديِرَم ٌناطْيَش وهو وريل ليضُمو

 سائل نيبو «ُهْنِم ساثلا ردح نأ ُهقَرَع ْنَم ىلَع قيقح) : هلو

 "وخلا نع جرخ ينل اذه :يأ(كِلْهَيف دَحَأ هتعدب يِف عی اى هَتصِق

 یخ حضي روف تھک وج و كوع ار را 00

 ؛ِةَمِلكلا ةّيرح «يأرلا يف ٌراَرْخَأ سالا :لاَقْي الو «ساّنلا ُهَرَذْحَي ىح

 يأرلا مارتحا نم عنآلا هي هي َنوُوُنَدُي امك !رَخآلا يلا مارحا

 اک ها مکر ذك 0 ر ت0 وس و +7777

 یلص اده َّنأَو # :لاق اًمئيح هْيَلَع ات س 8 َلاَقَو او قرط

 ء١٤۹٦۱مقر) واسم يف ٌراّزَبلاو A1۹) ٣مقر )وريف يف متاح يبأ باو 2207215 مقراوّتسلا =

 نباو ,(577/7)ةّيلحلا يف ٍمْیَعت وبآ ء۷ -0170 مقراونسُم يف يِشاّنملاَو ء( ۸

 يف مِكاَحلاَو ء(۳۱ /ص)اَھْنَع يِهّنلاَو عدبلا يف اًضَو نباو ء(٦مقر)وجٔیحّص يف ناب

 حرش يف يوّقَلاو ءء۳ -47مقر)داقتغالا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو ,018/ ؟)ِكَرْدَتسُمْلا

 ٌنابِح نبا ہححصَو «ط روم نبا نَع ْمُهرْيَعَو ؛(147/1)وِرْرسمَت يِفَو ء(۱۹۱/۱)ةكلا

 .مليلا لْهَأ نم مهري ُهَحْحَصَو «يبهذلا ةقفاوو ءمِكاَحلاَو



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 جرخت نأ اّن ُڈیِرْیو اتيا صخش ياف 165 : E 7 تاق اميقتسم

 شالا رتن ن انا و لوف فر :الوأ :اَنلإف طاّرّصلا اَذَه ْنَع

 تی وج تر سش وہ
 وو سالا ناف ‹ةفاقكو ملقو ناسلو اعف بجاص ناک اذا

 اک :نآلا ٌلِصاح ا وُه امك «َنيِركفملا َنِم اہ لَهُم اذه ٌنولوقيو
 .اذج ةريطخ

 نووي كر ةو ام سك شالا ىَل دا وُو يف ا
 ةيرحو يأرلا ةيرحو «هماريحاو هيأر هل لك سالا اوُعَدءدوُدّرلا ا
 مخو لَ ءالؤَه لاگ نح وكس ام فلسا أا كلوتات دملک
 ْنَع تكلمت ن أ اًنْعَسَي ال نحت ءةَّمأل | ىَلَع مهر مولع معا

 ںیہ مور سیف هللا لر ام ناب ْنِم دْبال لب «مهرش

 ام دب نم م ٰیدماَو تنل نم اترا آم وفك بزا نإ )+ : مهي هللا لاق

 )ءء۹ :ةرقبلا»# ےک هک وعدا معلو هللا AER يبتكلا يف ںیاّتلل کب

 هَ هح تكس رم مالا واي لب عربا ىلع ُرْألا ُرصَعَمَي الف
 وهو ء سائل حيِضْوتلاَو ؛ ناّيبلا بجاولا نال باقيلا مل هواي

 ِنَع بدت اهلك َنيِمِلسْما تاَبتكَم يف نآلا روا يملا دوُدرلا َةَفيِظَو
 ةركف - ةَركِفلا وِذَه جورب الف ءءالُؤَه ْنِم ُرَدَحُيَو «ميقتسملا طارصلا

 .قحلل ٌمِتاَك ُللَضُم الإ ! -..رَخآلا ماریْحاَو ةَمِلكلا ٍةيَرْحَو يأ | ةي 9 و7 6 29 و



 بس لوألا ءزجلا

 ءساّنلا يف ملكت نأ سالا حرج اندّصَق ام «قحلا اًندّصق نحن

 ٹیکسلا زوج الق« یا هلا اہک ناما واهو ٠ ىلا ناب ره دضعلا

 ءالْؤَه لاما یَلَع دري مِلاَع ياي ول فَسَالا َعَم نکل ءِءالّوَح لاكمأ نع
 لهأ ُلّذَخُي ال ادهَف ءسواّسَولا َنِم كلذ ٍرْيغ ىَلِإ ...عَرَسَتم اَذَه :اولاق

 ر و 9و ج6
 .مهلذَحي ال لالضْلا ةاعد رش نسانلل اوني نأ مليلا

Eجہ  



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ىح دبع مالم مي ال هلآ هللا كمر ْمّلْعاَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 1 هم رو
 ہو وْج و انت اتم اھ ترک
 رف اذهب یفکو «مهبذک دقف كولا لوُسر ُباَحْصُا هاتفك مل

 تا رشک ليغُم لاض ٌعِلَتبُم وهف ْمِهْيَلَع

07 

 وكي ىح دبع مالم مني ال) ارق ء قياّسلا الكل ةَ

 ءاددرٹم 1 اكاش 0 اعم ہم ال ا مم 0 / 0

 میت لَحَم َروُأل وله نال < ةسلاو باتکلی ًامْلَسُم ينعي (امَلَُم)

 e م 6 م

 وأ ءِرْمَألا اڌَه يِف لِواَجُت الو ماو ل لح سل

 .ولوُسَر مالکو هللا مالک حم -نولوقي امك - اًيأَِب يا
 كي مت مآلئمإلا رثا ني ءيش يهب ذق هلآ مَحَر ْنَمف) هلو

 يِفاوُرّصَق ةّباَحّصلا نأ مَعَر ْنَم : يأ (مهبذك دَفَف كولا لوُسر باَحْصأ

 1 معزيو «8لوسرلا نع سالِل هلْمَحَو «هجيض وتو قحا نايب
 ساس ريك ساه م

 هل نأ
 0 sof م ےس ہر

 الاجم

 ام دل ةباحصلا نأ ءسالي رشلا ديرب اًذَهَف ؛ائيش فيرضُي وأ ملكتي ان
 "ئ۶ ۶۷۶۶ الإ ايش ُهَوَأر وأ «ولوُسرلا َنِم اوسم امم اوکرٹ

 مُهنَأل ؛ ؛ مری ريف ىَلَح ِةباَحّصلا ريف مڈل كلدلَر ٍةّمَألِل ةونببو

 EE الا ة وتر ثا علا هلم اوعمسو ؛ئلوسرلا ديم



 بس لوألا ءاجلا

 مل مهف ءةئاَمأي كد اولقَتف ءال ُهَلَمَع اوُأَرَو «نآرقلا نايب ُهْنِم اوُمِمَسَو
 .ًاعيش اوکرٹی

 رشف ٌباذک هاف O ک ر اوُرّصق مهن معَ “مف
 لل س

 لوُسَر ةَبَحسم ڻي لمح يو وها نيد يف سالا تكسي : ليصم لاس

 ن ؛ عدلا لْهَأ ة ةقيرط ( ي 5 :ةاحملا نوب وهو وینا

 هللا لوُسَر نيبو اننيب ةطيماولا اوطِقسُي ن نأ لجأ ْنِم ٠ ؛ مُهنوُمِهتيو ةباحصلا
 ©0 را سم 00

 .4 مُهتاكَمَو احلا رف ملظئ ار یوم وردا تجف 7

 ْنِم الإ ؟ُقِفلا اَذَهَر «ُتيِداَحَألا ِلَمَو «نارقلا اه انَءاَج َنْيَأ نم ر سوما
 ال زرار هلق ردع ل اھ قو ےس واک دل
 يش اوکرگ ام ویقاَط ردق ىع لکو «هلا ةو ا ٍرذَق ىَلَع لک ءالماک

 قل عضْوَم ْمُهَو «قولا لو نع ةو مَ وُ الإ هلا نيد ني
 سايص # رہ ه

 هللا مهراتخلا ؛هْنع ةياورلاو هلع لمحل او ( كسل هی ةبحصل مهراتخا هللا نذل

 اَذَه ٌلوقي ال !!ٍصُقَتلاِي مه مهمتي أ !ريصقلاب مهوب نم يتأبق ‹كلذل

 ا هللا لوُسر ٍةَباَحّصِي ا ديرب «ليغم ُلاَض الإ مح سس

 لوسرلا َسِلاَجَم انَرَضَح ام حت ؟ للك وللا لوُسري مُهّتَليص ْمَطَقَي يدلي

 لم ا ءاَماَتعِمَس الو الل

 ‹ميظع ٌماقم نیدلا 1 ةباحصلا ُماقعَف E ٠ لوُسرلا نع انوع
 ےس

 ريب وہ م 1 عع

 .هوُنيبُي ملو ائيش اومتك وأ ايش اونحأ مهنأ نومهم



 يراهيربلا مامإلل ّىنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 (ُهْنِم سْيَل ام مالسإلا يف ٿم «ٌليغُم لا عديم وهف) :ُهلوق
 ل نک الو ب نان دخول يف وشن« تک

 ونيت نڪ نم رکي وه رايج کک مج ےہ ال
Eه ل  

1 

 و ةصرفلا 1 حمس نأ ههصقتو مهنيوختو : ٍةَباَحّصلا بیک لر مے ج ه6 ٠ ساما
 او .موئارآو ملوح بحبو «مهبشأ دلع نم اني سال
 ھا لَو لوسرلا ةنس اولد یَا ء لالّضلا ةَمَِأَو لالّضلا ےک

 َءيش اذهو «مالسإلا رداصمل ا منع نه دينامو خیاشم اون

 .مهراكفأو مِهِثاَرُت يف ٌدوُجْوَم حضاو
 ءارصاَحم ِلالّضلا نم مهب ام يهب هَ ور وو رح نکل

 بذكلا اًدَه ْنِم ْمُهَدْنِع ام فشكُت «يحّولا ٍراَوْنَأَو قحلا وص ةفيشكُت

 موت يف نودا کلا

E E 



 ب لوألا ءزجلا

 ء سايق سلا يف سيل هلأ هللا كَمِحَر ْمُلْعاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق [ 41

 ٍرائآي قيدلصُنلا وه لب ُها َوُحَألا اًهيف عب الو «لاكمألا اهل ُبَرْضُت الو

 .؟فيك الو مِل :َلاقُي الو ءحْرَش الو وفيك الي ءَ هللا لوُسَر

 و.

5 

 كيلا عوصوَم يف باكل اذه نأ ةا اه اب درا كل

 نال ةّنُس تيمس «هوّنسلا حرش: مسا بالا اَذَهَو ھ7
 ےس

 اراد ءادبأ اعف دام رلل لاح ال: و اون ةديقعلاو « ٌقيِرطلا ( يه ةنسل

 هنإف ِهِلوُسَرَو هللا نع ا و ا ءهِلوُسَرَو هللا نع َءاَج ام ىلع

 اهَلُخْدَی ال «ةّيفيِقوت ةديقعلا وَ ءاَمَلْعلا لوق ىَنْعَم اذهف .لالّضَو ٌلِطاَب

 «ساَيِقلا اَهْلُخْدَي يتلا يه یھ ءهقِفلا لاسم يف َوُه اَمّنِإ ساقلا نال ؛ ساَيِقلا

 امنو ا اي تو ةديِقعلا لْئاَسم ام :مارحلاَو لالخلا ماکْحَأ يهو

 .ٍلُخَدَت ريغ ْنِم ِهِلوُس رو هللا نع اج امل دابقلاو ےس يو

 قفاو ام ٍةَدْيقعلا يف لاق ال يي ار وْهَألا اهيف عب الو) : هلو

 ءلالّضلا له ةقيرط يه امك ITE امو هذ 7 قوولا
 سیا ا یا

 ملَعاَف كل أوبيِجَتسي رگ نق »+ : ىلاَعَت لاق ءاَوُهألا لَهَا الال

 ل م م و مر وا فل

 £ ہللا ےہ ہت ىَدُه رب هوه مَا نکی لا نمو مشوا تي

 امن ! وهف ةّنسلاو باتكلا يف ةَ ديل ملی مل نم ء[٥٤٥ :صصقلا]

 را يدع

 مھنال ءءاوهألا لَهَا : ةديقعلا يِف عدبلا لا نسب كلالو ؛ةاوه عبتی



 يراهيربلا مامزلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ -

 ي یدُم ريَ ةدبوه ا نب ضا ْنَمَو )+ ةَیالا يف اَمَک ْمُهَءاَوَهَأ اوب رم 21 ا

5 
 خش آلَو وفيك الي ءِ هللا لوس ٍرائآي ر قيراصُتلا وه لب) : هلو

 ِءاَمسَأ يِف كولا لوُسَر لاوقأل ميلستلا 4 ى أ (؟فیگ الو تپ :ٌلاقي الو

 اًَماَتَعَم فلاحي وت الي يني 0 8 ا روُمأَو هياَفيصَو و هللا
 ےہ اے ےس 02

 او ءةردقلا : دلا دارا نأ هیر راسل ةلِتْعْلاَو 7

 اده سل < لطاب حرش اذه .ءاليتسالا : ٰارخ اب دارا ٠ تاللا ١ : هجولاي

 ام ؛ لِطاَب حرش ہت 1 : هلو « صوُصُنلا وه ىَنْعَم وه
 و 6

 ذهف حيِحّصلا اًهاَنْعَم نايب ىمي اَهَحَرش

 ل و



 ل لوألا ءزجلا

 يف كّشلا حَدَقَي «ُثَدْحُم ُءاَرِعلاَو لادي لاو ةموصنلاو ُمالَكلاَق ٦١

 .ةئسلاو قح ا هبحاص باص ْنِإَو ءبلقلا

 :حرشلا

 O يتلا «لادجلاَو ٌٍمالكلا :ُروُمُألا وله

 هاوه ناك ْنَمَو ؛ءاوهألا عاَبَتا وه اَھَّّس يرذلاو کم روما اهلك قرفلا

 الو ٌلاَدِج الو ٌءاَرِم الو كش ُهَدْنِع ُنوُكَي ال ُهنِإَف كي ُلوُسرلا هی َءاَج اّمِل اعباَ

 عت نمف یدُم یب مکي اَمِإَك : ىَلاَعَت لاق < داقثم ملسم نال ءةَموصُخ

 الف یاده عبثا نمک 9 ء1۸ :ةرقبلا ںوبرحب مه الو ملڪ فوخ لف الف یادُم

 هللا رمال میلو دایقناو عاب انک لالا "و :هطا 4ک مت

 ِتاموصخ اب لالضلا لمَ قو ام ءوتاَمصاَخُمَو لادچ رغ نِي وهل

 ٍةنسلا لهأ ملم ایک لئ لو امل م مُهْنَأ ببسي الإ لادا

 َنيِلِحُتَم محلا هللَو- ِةَعاَمُاَو ِةّيسلا لَهَا ْنوُدِحَت َكِلَذِلَو «ةَعاَمحلاو
 ھ ارب روم م

 لاق < ٍةلاَضلا "8" 7 امن إ «ََديِقَعلا ِرْمَأ يف فال مهيب سيل

 میلا وهو هلآ ڪي و اقش يف مہ اإ وو نو + :یلاعت

 توا تہ ىَرْخأ يآ يف اذه قادم ء(۷.۰ :ةرقبلا 4 میلا

 طب تطل ب ٹک کلک ویک یک كي ہلاک
 5 يلع : وهف : يأ سلاو قحلا هب هبحاص باص نإو) هلو

 00 نت

 ميلا وه : حيلا قيرطلا نال ءحبحّصلا قيرطلا رْيَغ ْنِم اَمُهَباَصَأ

 ےس سم سے



 يراهيربلا مامإلل ہنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ىلع ا نیو فرق نك كت يذلا ِءاَرملاَو نار ضٴوخ ا مدعو
َ 

 قرلا تال كا وهو 0 ةا ىلع اضاا و .ةواتحألا £o يلا موسم
orl orمود اکی برج لکا ٠ اضخب اهضخب للَصُيو اضن اهب فكي ةلاضلا ےک مام ع هم قا مع ھ سے لغم  

 أ 0 ج نأ ريتي ااو لک ء۲ :مورلال ي وحر
 وه ْسو۔ے و o ~o مو وتس سوت

 مل مُهّنإَف اوُداقاو َرْمألا وس يذلا ةغاملاو 3 ٍةَكسلا لها
 جا ات وک و و E ًاضْنَب ْمُهْضْعَب رقكي الو دخلا ولو فالخ

 ر ع ےک ر لا يدي < ءضْحَب ىلع مُهضْخب يني لب
 ةفلاَخُم ببسي ُليِلْضَتلاَو ُريفكَتلاَو ُداقحَألاَو ْنَحِإلا ُلُصْحت امن حیض ه ضاع ريم 0 مسا ظر ہ وار ه

 ریمپ نأ “ ديرب جاو لک أ كش ال ءِراَكْفَألاَو مارا ذْخألاَو حا
 ُهلَقَع مهن كنَأ اذه ىَنْعَم ؛ طخ تا ال ترک ؛ نأ لقي الو هير
 طك اد 20700000 ء صقُنلای
 ہیلو حلا هذ دصق نال ؛ ؛ لبق لف ٠ ةا تأطخأ «ليلتلا تاعا تن
 ةنسلا تأطخأ تلا تالف ای : تلق اف وبار َراصينالا ُهلِصق

2 
 : ىَوَهلا بام تلق اذ اما جارو اَب اف :ليلدلا تأَطْخَأَو ما

 لك نأ ةاوهألا ِلْحَأ يذاع وهو دیو ٰ رضي هاف اطا ت 0

 و یہ سوم هم كا و
 ءّقَحلِل ُرصَقْنَي نأ ديرب وهف قحلا ْبِحاَّص ام "5۳"

 م ہوا٤ سمس وم سارا ے

 .اًهَذَحَأ اَهَدَجَو امي نموا اص کنار «قحلا نع ْثَحْبَي وهو

7 82 82 

 ےس شے ا -س



 بس لوألا ءزجلا

 وهو ءثدخُس ىَاَعَت بّرلا يف مالكا نأ هللا كمر - مّلْعاَو ا ۱11
 رم

 يف لجو رع ُهَسْفَت هي ٌٗفَصَو و امي الإ بّرلا يف ملكتي لَو ؛ةلالّصَو ةعذب

 رح ات لج ۔ وف ءوياحنصأل 4 وللا ُلوُسَر نب امو ءنآرقلا

 یتَم الب لو ابر اٹیر ١ :ىروشلا# ريصبلا ٌعيِمَسلأ وه وهو HE وتی
 ےس

^ 

 ُهَمْلِعَو «ىوما وشرع ىَلَع َوُهَو ءىّقْحأَو سلا م مَلْعَي «یهتنم الي ٌرِخآَو
 .ناكم ہیلع نی ول الو + ناكَم لكي

 :حرشلا

 (ةَلالضَو ةَعْدي وهو «ثَدْحُم ىا بألا يف َمالَكْلا نأ :ُهلْوَف
 ا ريماس مهر

 اا يِفو انٹر لاک تل اش 78 مالكلا : يأ

 ےل ء صوُصُتل نومي ال نيل لالّضلا لَهَا هدا كَم

 هِئاَمْسَأ يف َنوُمْلَكَتَيَو بلا تاذ يف َنوُمّلَكَتُي ْمُهَف «لَجَو رع هل ٌةيِنئَخ
 ُهَلوُسَر هل هلأ ام وأ هيل هللا هَ اَم َنوُقْنَيَو نوُدَحْجَیَو «هَتاَفِصَو
 فا ا اتارا ذي لَ و نو نوتات

 ا ل ا ل

 ىلإ اًهُضْوفت اهمه ام وو مه ذأ ءار ريقي صوص ری

 ال يذلا يِمَجعألا مالكلا ٍةلْزْمي هِلوُس ر ْمالکَو هللا مالك ٌريِصَيَو « وللا

 « حبِحّصلا ِقیرطلا مَم اوعي نأ نيل ىَلَع ْبجاَولاَف 270

 يف نولداَجُ نیلا ل | ِءالْؤمِل اوفي ال الأو ءوفلّسلا ِقْیرط ىَلْعَو

 سلا يف ب ءنآرقلا يف تو مُهاَنَأ ناطلس ريب هللا



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب یراقلا فاحتإ س

 اَمَنإَو ءَنْیِعبتُم اوُسْیَل ِءالُؤَه ؛مُھٹم ُرَدَا بي ِءالْؤهف «لاَدجلا ْمُهنَأَش ص ےس
 .مُهَءاَوََأ نوعي نوُحِدَتْبَم مه

 يف َلَجَوٌَع سفك وب فّصَو امي الإ برلا يف ملكتي الو) لو
 هللا ءاَمْسَأ يف تاَموُصْخْلاَو ءٌلَجَو رع هللا يف لاديلا نع ىه امل (نآّرقلا

 ىلع 12م لاو تا فلا قل نأ وهوا( حاولا نيب ؛ةنافضو
 مليلاق و اا لو يتلا ٍةّمللا َنِم دوُخَأَمْلا ىلا اَهاَنْعَم

 كتل ہت یک قم جرا كفك ال ىف ان نورد

 ٍةّيرَعلا ةَكُللا يِف اَماَنْعَم ٌفوُرْمَم اًهلاَكمَأو هذه لك ءولعلاَو ؛ءاوتسالاو
 ىلع مالکلا اذه سْیَل ولو لالّضلا لها ءنآرَقلا اهب لَ يلا

 : نْيَمْسِق ىَلِإ اوُمَسقْلاو :هرِهاظ

 موقت الو, يارم غا واط لوقو فوت اولاق یف
 .ةضوقلا مو ءاهنم دارا

 اَماَنْعَم ِرْيَعب اًهوُلّوُأ «-ٌرككألا مُهَو- نوا مه ٌمْسِقَو *

 تارظالا ذهب بتلا اوُنَحَشَو «َساّنلا اوُنكَشَو ءاوُلْضأَو ءاوُلَضَف
 .لِئاَط ريمي تاَمصاَخْلاَو ِتالّداَجُلاَو

 :ةَئاَغِضَو هللا ءامنمأ نم ةكملاَو تارقلا يف امل مْیلسْللا بحاولاف
 َُلْعَاَو « یئاَمتَو ُهَئاَحْبس هيَ ملا هللا نال ؛ہلوُسَرو هللا دارم ىلع
 نحت ءٌرِصاَف املي ْْحَت اما اوشا ُلوُسَر َوُه هللاي قل ا ٌمَلعَأَو «هريغب

 عیسی سس وس سرک 00ت و لے ھکیچ



 ب لوألا ءهزجلا

 ٌءاَيشأ كاته «َساَوَحلاَو ِقوُرملاَو ليصاَفتلا نِ ايضا يف ام اريك ملعن ال

 نيش فرغت ال تنك اذ ؟وُه ام لعل ؟يه ام َحوُرلا فرغت لَه < اًهفِرْعَن ال
 مادام هو

 اوا ُهئاَحْبُس هللا تاڏ يِف ٌمْلَكَتَت فْيَكَف ؛ كيفن ْنِم الو كيمْسچ ْنِم

 توظیح الو ملح امو مے یا نام ماعت 7ڈ: هئاحبس وه الإ اًهُمَلْحَي ال يِ

 الو 0 ی وہ ء١: اک اَمَلِع وہ

 معارف ؛ لَجَو رع وللا صقتت ا ا ا هللا ےک

 خیش لوق امك < ہقَلَخ نِ يح ُنَسْحَأَو ءالْبق قَدْصأَو «ورْيَعيَو بق

 .ةيطرساولا يف ا ماو

 تافصلاو ِءاَمْمَألا ُراَدَم (هياحصأل لي وللا لوسر نیب امو) : هلو

 را كلو وّنَسلاَو باتِکلا يف ًاضْيَأ اَهْرْيِسْفَتَو «ةّنسلاو باّتكلا ىَلَع

 وأ نالف وَ نوطالفأ ْوَأ وُطْسِرَأ ٍقِطْنَمِل بهذ الَو ءٌعْرَشلا اهب لرئ يټلا

 .ىَلاَعَتو هَئاَحْبُس هللا ةعيرَش ىَلَع يّنَجّنلا َنِم اَذَه ءنالَع

 مالكلا ٌمْلِع ىَنجح امو ؛مالكلا ملعَو ۽ قطا يحولا لادبّتسا نمو

 9 ول ملو !ناَرْسكاَو اتار لالّضلا َنِم ِءالُؤَه ىلع لادجلاو

 .مهرارقإب اَذَهَو ةجتت

 ام مُهنَأ ِرمَألا ةَياَهَي يف اوُرَقَأَو تاّموُصُح اَو لادي لادي اي ْمُهَراَمْعأ اوفا

 .اوح ارسال ِهِلوُسَرِلَو هلل اوُمَلَس مُهنَأ ولو ءةَجيِتت ىلإ اوَلَصَو

 )١( ص)ةيطساولا ةديقعلا /۷(.



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 :مُهلِئاَك لوق اذهل
 لال َنْیِعَلاَعلا يٰمَس ْبَلْعأَو ٌلاَقِع لوقلا مادقإ ةياهن
 لاحت وو ىذأ انابنذ لضاكَو اًنِموُسُج نم ٍةَشْحَو يف اًنُحاَوْرَأَو

 ليق هيف اَنْعَمَج نأ الإ انْ لوط اَْحَبْنِم دس مل

 ول اا ریو لک ولن ورا

 يف مرو

 .اڌه نم اوحارتسا

 : ًاضْيَأ لالّضلا ٌلْهَأ لوقو

 ِمِلاَعْلا كلت َنْيَب يِفرط ترسو اهلك دِماَعلا تفط ْدَقَل يِرْمَعَل

 واک نيس ًاعِراَق وأ نفذ یلَع رئاَح فك اعضا الإ را مل

 فرط راو قا وھد مالا ديا اک رم و َفاَط
 قرطلا تما لو 00 للعلا یکم ام ا دج ملف اک
 lg تار

 ركل دعَصي هل : : تابثإلا يف رفا ؛ نارمل ةقيرَط قْرطلا برأ تيرو
2 

 یف ًارقاَو 2[ : هط یس شرَسلَا ىلع نرل # ء١١ :رطافا# ب بِ 3

 جاهنمو :(١/١65١)لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :رسظنا .ي يزارلا رخفلل تايبألا هذه (1)
 (۲۷۱/ ٥)ةَنُلا

 نشا نمراس ہر :رظنا « لسحناو لا باص بحاح نتاسرهشلا ناحل تاذه 17

 )¥ / 0)ةّنسلا جاهنمو لو

 /١7 ١(. ص)مالّسإلا خيشل تاوبنلا بانك يف امك يزارلا وه لئاقلا )۳(

 ےس شو ےس.



 بس لوألا ءزجلا

 دب توظیح الو چ ء۱ : ىروشلال# ٤ت اک یا 0 : يلا

 . 0١ :هطاچ اہلِ

 ٌعيِمَتلا وهو یک ويفك یا داو ۔ ات لج َوْهَق) : هلو
 ہزامْسَأ يف الو ءوتاڈ يف ال دَحَأ ُهكراَشُي ال ءدِحاَو ُهَئاَحْبس َوُه (4 ديلا

DEاداَمِلف كيرف ل ٬ِهټدابع یف الو ءهِلاَعفأو ِهِقْلَخ يف الَو  

 قلاخلاب قولخلا طبي فيك ءقِلاَخ َوُهَو َقوُلْخَم تنأ !؟َكَسْفَت بيث
 ءِراَمُث الو لداَجُت الَو ءہلوُسَرِلَو هلل َمْلَسُت نأ كلاجَم تْنَأف !؟الَعَو لج
 کلر «نضْرَدِلاَو تیار وه ذم َنيِرَخآلا بيو كفل بْ الو

 لب ءوثْیِلَح َدْنِع وأ يآ دْنِع اوُهَقَوَت الو «فلكُتلا اذه اوُهْلَكََي مل ةباحصلا

 ءادبأ ُلِكاَشَم مُهَدْنِع لّصَح الو اهن ام نوُدقَتَيو اهل نوُمَلسْيو اهنورقي
 ضاخ امي دئاًقَعلا يف ُضوُخَن الَو ؛ِداّیقلالاَو مْيِلْستلا ُلاَجَم َوُه لاجل
 یَلَع اورق امك ةَجْينلا نوک «قطْنملا لمأو مالكلا ُلْهَأَو لدجلا لَهَا هب

 لاق امك ءِةَجْيََت یلِإ لوُصْؤلا مَدَعَو «بارطضالاو ريا ّنِم ْمِهِسْفْنَ
 يار س

 " لحأ

 مک لہ اے اقوا وو و٢ ماو ا E ہ ىسو مو کرے

 اولاقو لبق هيف اَنْعَمَج نأ الإ اًرَمع لوط اَنْيَحَب نِم ديس ملو

 .اذك باول اف اَذَك لاق ْنِإَو ؛ٌنالف َلاَقَو ٌنالف لاق

 الي وأ الَعَو ّلَج هللا (ىَهَتُْم الی راو ءىَتم الي لوا اًنيَر) : لوق
 دمحم ھے سہ سا مے

 4( ُنطابلاَم رهظلاو رخآْلاو لوألا وه # : ىلاَعَت لاق «ِةَياَهِن الي ٌرِخآو «ةّياَدِ



 يراهيربلا مامإلل ٌّيْنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 دقو ءُنِطاَبلا ُهَلياَقُي رهاظلا : رِخآلا ةلياقي لوألا «ةلياقتم ٌءامسأ ٣ :ديدحلا
 تنأو «2يش َكلبق سيلف لوألا تْنَأ» : ِهِلَوَق يف يلا وه يلا رف ص 2 ,or efe o كى 0 “سس ےہ يري جت  ۔ہج <

 ص on oe سمس یس 4 م 2 a “مور وک

 ْنِطاَبْلا تتار 2 يش كقوف سيلف رِهاظلا َتْنَأَو «ءيش كدعب سيلف رخآلا

 ريغ سقي نم ياي مك هڪل وسرلا ريس اڈہ “يش كوُد سيلف
 ۔ے وک ها صر مر ٤ صر و۶ مم هم 0 و 27 ر ٠ 2ت

 سیلو « نيهاربلاب رهظو لوقعلل رهظ ينعي رهاظلا :لوقيو لوسرلا ِرییسفت
 َ م م زل م 2 ۹ و

 طاب اتهف ١ ....شرَعلا ىلع لاَع ُهَّنَأ وأ تاقولخملا قوف هنأ انعم

 رسف دقو لي ہللا لوُسَر وُم اب سالا ملعأ ءاي لوسرلا ٍرْيِسفَتِل فلاخم

 لوأ) يش هلبق سيل يذلا وُه «لوَألا» ّنأي « حيضاَو رْییسْفَتب ةيآلا هله

 ‹(ةياهِ الي رِخآ) یش ةت قتیل يذلا وه (َرِخآلادَو , (ةيادي الي

 کو رهاقلا وهو ےک ہتاقولخم قوف «ءئىش ةقوف سيل ىلا «رهاظلا»و ےس رض م سرع ل 7 ۸ه سمس ميقا | عوض م ےک 1:5 5
 ےس حر ہم مور م 51 رم ءو رور 3

 لرو وداع قوف َرِهِاَقْل وهو 0 214 : ماعنألا] 4[ ریا مک وهو ۔ودابع

 5 01 0 o کر. ميا 43 م 00 ےل 5 بم

 رھقلا ةیقوفو ؛ردقلا ةيقوفو «وتاذلا ةيقوف هل [١1:ماعنألا# ةظفح لع

 لک مَعَ هئا يعي يش كئوُد سيلف ْنِطاَبلا تْنأو» «ىلاعَتو ُهَئاَحْبَس 6 ہے ھو تب 0. ۔ے چک 00 -ٍ e مما
o2 صاب م 2 َ 2 فو رس کس 05 2  

 یفخَی ال هټاقولخم ىلع ایلاع هوك عم وهف ؛َءيش هيلع ىفخي الو ٍءيش

 ضرألا ن یک يک خيال ۾ «مهرودص ِهيِفْحُت امو مهنطاوب نِم ءيش هيلع
2 

 00 :نارمِع لآ املا نالو

 Neg لا ري <

 .ه45ةريره يبأ ثیدح نم (717/17 مقرا /١81 :)وجيِحّص يف مِلَسم اَور )١(

 ر لل



 بس لوألا ءزجلا

 تر ال تن الو قف ال الغ و لح هللا ن ب ا

 يف امك ءموُدْعَمُهَلأُهانْعَم اڌهف ءُةَجِراَخ الو ملاَعلا لاد الو «ةَرْسَي الو

 ,مالکلا ءاَملُع بت

 تر (ىوَتسا وشرع ىَلَع وهو « ىقخأو ٌرسلا ْمَلْعَي) :ُهلْوَف
 قف نوک حم فاتت ال ىَرَثلا تحت امو ٍضْرَألا تحت اَمَو ٍضْرَألا يف

 ةئاحبس هپ درب طش كلو ويش لكي طِيِحُي الَعَو لج هللا نذل « شرعا

 « مّيظَعلا وُھَو ءءيش الك ٌرْيغَص ِْيَلِإ بلا هلک قلو ء يش یّلاَعتو
 امه ز٣ ءاتيمفلاب ةسيقك الق «ىلاحتو ُهئاَحْیُس :ُلْيلَجلا +لاعتملا ءٌرييكلا

 ٌتَوْمَّسلأَو ةَ تما مو: EO کوک وک لا فرده ىح لا اورد

 2 ے رس 3 00ت م م

 تہ :eW ےروکرشد اع 0 ام ءاي ۶2

 و وک ريما هم ے سرر مو رم

 تی و اوم کا ؛ ىَلاَعَتو قع من یت ال

 ٤ 1 و قدس رح انآ ےس ےس وو

 هل اوعیکساف لکم برص س تا اًهيأكي# < ا اراک ع

 ھر مہ اڑ ور فو 7 ےک

 مهبلسي ن هل اوعمتجا ولو انا قلی و وذ نم رخت يذل 2 کر

 ۶ ہے ام 0 ۲ < 3

 اورد ام (5) ثولظملاو كا کم ةو ودول ایس ُباَصْذل

 ُهَلالَجَو دقو هللا ةَمَظَع اوفر أم :۷۳-۷٢ جحلا] 4 هوردق يحس هللا

 .لَجَو رع هللا اوُصق ةئ كلدلو «مويفلأ ىلع ةئوسيقب مق ٠ ةملغو

 يل مُكَسْنإَ كك مکر خا ىلإ هكيرأ نم کیا مشک اإ
 ہ ھو ص مو

 دلا اسے « نوعيطتست ال ءىش لقأ- ابد قلَخِل متعمتجا



 يراهيربلا مامإلل قنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ري خذ

 اوُعَمَکَجَا و لَو اباد أولي نل )+ بابرألاو ٍةَهِلآلا نم هللا نود نم میرا

 َنْیِعِرتْحْلاَو َعانصلاَو ملاَعلا يف َقاَذحلاَو ءاّبطألا ةََهَم َُمْجَت ول

 اوبي نأ َدوُمیِطَتسي مه 00 عم « نوُعيِطَيَسَي ال ًاباَبُد ال ا اوُدحْوأ : : ههل لوقت

 تاَرِئاَّطلا اونيو 7 لّمَحَتَو ٗتاَراطَم اَهْيِف يلو ةلئاهلا 7

 عاديإو ءباَبذلا قلخ مَ ءءاّيشألا وله علص ىلع 0211 کلا

 , ناَسْنإلاَو بالا ةروص َنوُرَوصُي مه :نوعيطتسي الف ؛ هيف ف حورلا

 امن «مََكَتَم يشن هولي نأ دوُميِطتسَي ال نکل 000 ٠
 27 الَعَو لج هللا ِرْمَأ ْنِم م حورلا خف هن کل .ًاطيطخت طََ وطي

 الو ٌماَحْوالاو ٌلوقُعلا هلت ال !؟قولخملاب الع ورح قيال شا

 کھ

 ىَفاَنَتَي ال (یوتسا هشرع ىَلَع وهو یفخاو سلا ملعي) هل
 ىوتسا ادِإ هنأ َلاَقُي الف « یفخأَو سلا ملي ہن خا ىلع ايا تب عا

 ةّيبشت اذهف «ىَرَي الو ؛عمُسَي الو ءساّنلا نع اديعُب نوک ِشْرعلا ىلع

 .قولخملاب برلل
 تان يش هْيلَع یخی ال ا اگ 2

 ءْئَش لك ةرخآلاو اًيئُدلاَو ءُهُرِخَآَو قل ا لّوأو «ُديِعَبلاَو بيرقلا هيا
 ھر واقل كلا اذه منافرت ہللا ملع يف وه

 نيو 5 نا ضرالأَو بولمسا فسمي هل :EY ,هيحلصو ٍهِيَداَرِإَو برق

 زس ء۸ رطافا چ کیک کیک نک لإ ویت از دل ني اَمهَكَسنَأ نا
 ےس سو سے

 امنا

 ي



 لس لوألا ءزجلا

 ال يذلا قيقّدلا باّسِجلا اذه ىلع ؛رمَقلاَو سْمشلا ٌرْيَسَو «كالفألا

 َوُه ؟ميِظلَللا اَذَه هم يذلا نَم اَذَه «ٌنِطْحُي الو ءطلْثَب الو «ُْفْلَخَتي

 .الَعَو لج هللا

 هذه ياه هلل ءاشَي نأ ىّلِإ «يِه امك هراس ٌةَمَظنُم «ٌموُجُنلاَو تا

 .ىلاعَتو هئاَحبُس ميِلَع میکح همك يذلا َوَرِخآلا 8 لاقي الاَو ءاّيْبَدلا

 ,ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبُس هللا ةمظَع تكردأل نوكلا اد ف كلمات ولف

 ؛ عِزاّصلا اهو ءةَعاَّصلا وه نم َنوُجَمَ ةقيقَد ةلآ نوري امل سالا
 يرللا نم ‹فلَّخَ ال يلا هلک نؤكلاي فرحت ف ةو يه

 الو ريكي الو هلك انوا اه نوَ يلا نَم ؟ةئوُصَي يلا نَمَو وک

 .الَعَو لج هلل وه ؟يش ويف رصَقي الو 4 ا

 ھو ى
coےہ  

 ؟قاَررألا اهل بيجي يلا نم ؛ريبكلاَو اھم ُریغَصلا تاقولخلا رم

 هللا وه نا و رك نا ال دو يلا ْنَم ؛ ةلئاش تاق ولكم

 مساع تاس

 .العو لج

 مِل ملو ؛ هرمي لع هال هللا نَع َاَج امي ملت نأ بڃاَولاق
 الو يلادكو الا تر قلخلا ٌملْعَأ َلوُسرلا نال وللا لوُسَر نع َءاج

 .اِراَكفأو اتلوقعب لد الو ضر

 .«ىوتنما هيْرَع ىلع وهو ىو لامل ہنوک ْنْيب اقام الف
 لكي ُهُمْلِع ( ناكَم ِهِمْلِع ْنِم ولي الو ءَناَكَم لكي ُهُمْلِعَو) : ُهلٴوَقو

 ء٥٠ :نارْمِع لال 4( املا يف الو ٍضْرَأْلا ين ءى هع ید ال لا نإ ر۶ ءناکم

٠۰ egء 2 مہ ےس باس ںرص رص اش ےب ےس رح . 

 ف ٍةَحالَو اَهُمَلَعَي الإ ٍةَقَرَو نم طقس امو رخبلاَو لا ١ ق ام ُداَعَيَو #
 ےس

 ا ست



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 وهو ۽ 2( 0 نم بنك يف الا ںیہای الو پطر لو ضرذلا ينملظ

 ام :يأ 4 رُْحَرَب ام مكي »+ «مؤُنلاب يني * ليا مکئی ىا
 نم < sS 00 ويف مم م رابتلاي# ٠ مسك

 ؛یلاّعکو هٿ تان هللا وش ؟ْمكَلظَقَيأ يلا نمو : لوألا 8 مکا يذلا

 رع ول ,e ,هللا ِةَمَطَع ىَلَع اڌَه كلدل وکلا اذه يف ترك ول

 ةيضاملا ِثداَّوح ا َنِم وی ربحا اَمَو قل وُسَرلا مالک يف تأت ول لَجَو
 لج هللا وه ؟اڌَه ىَلَح هد يلا نَم ء5 رخ مک يأت يتلا وَلَا
 هللا دنع ْنِم وه امَّنِإَو ءودْنِع ْنِم وه ا ْيَلإ یوا يلا وُه ءالعو

 هلو لوسرلا ا بج كإف عئاقولا ىَلَع ثيِداَحَألا تلر ول ٠ «لَجَو رع
 نم ؛ ٌرْخأَتم هرصع نأ مَم َرييكلا ًءايّشلا مَمألاَو اتنا نيم نيا رک
 ام و ل ىلع یت اتق عر "اج هللا وه اده ىلع انا يذلا
 لق ٭ هللا ريغ دنع ہو وو

 ولَو ہملّنِمي َنوتأي ال ِناورْقْلا ادله غیب اتاي نأ قلع ُنحَلاَو سإللا ٍتعمتجا ِن
 الَعَو لج هللا مالک نم وُه ء۸۸ :ءارسإلا# | اريهظ ضع مہضعب ےن

 دب مرد ناقل انه کل وأو )+ ءالَعّو لج هللا نع بم لوسَرلا ان منو
 .الَعَو لج هللا نع عليم وهف ۰ ماعنألا 4 غلي 36 نمو

E E 7 

A 

۳۴ 

OR 

 لpPاإ( 



 ب لوألا ءزجلا

 ؟َفْيك :ىَلاَعَت ُْبّرلا تاَفص يف لوي الو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 37
 .ىلاعتو َكراَبت وللا يف كاش الإ ؟مِلَو َ 2 .

 :حرشلا

 ملسي لب ؟اذك لاق مِل لیِلْعتلا نع لاسي الو «ةّيفْيكلا نَع لاسي ال
 ص

Joعن  eےہ يس وع ار "لا وک یک  

5574 



 يراهبربلا مامالل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 سیَلَو « َُروَُو ُهُليِزْنتو هلل مالك ُثآرقلاَو: هللا ۂَمَِر لول لاق
 اذَكَهَو « قوُلخَمَبَسْيَلَف هللا ّنِم ناك اَمَو ءوللا م نآرقلا نال ؛ اقوم

 ا ا نمد هلل ا ل ایالگ أو ءس ني كِلاَم لاَ

 .ٌرفك هيف ُءاَرلاَو ءامهدعَي نمو

 :حرشلا

 داقیعا نم (ًاقوَلْخَم سيو درود ُهليِزْنكو هللا مالك ُنآرقلاو) : هلو

 E بر تك ور کت ءوللا مالک آلا نأ :ِةَعاَمَجلاَو لا لأ
 نه اکا اهيف فيا مل قاع وله دمحم ىلع وب هي هي لرو ؛لیربج

 لَهَا اَهْيِف فلاح اَمَّنِإَو «ةووللا لوُسَر هنس ىلع نيرئاَسلا مولا له
 لتا نم ةيمْجلا خارفأَو ن ا یا

 كلذكو .ةلأسملا ونه ةّيمهجلا ِنَع اوثَخأ ءالُؤَم لك ةَعْيْشلاو ةي دیزلاو

 ٍةّنسلا لها جهنم الا جلا اَذَه ىلع ِںوریسی ْمُهَلك ةيضابإلا
 هاي ْفّصْوُي ال مُهَدْنِع هللا ّنَأل «قولخَم نارقلا نأ نور ءقَعاَماَو
 كلذ ٍرْيْغَو ؛ةداَرإلاَو ملیلاَو رتصبلاو عملا صوب ال هلآ امك ملكي

 .كلد ريغ ىلإ ءِنيدُي هل نو نال هل نأ فصوي الو ءمُهدْنِع

 هيز مُهَدْصق نأ َنوُرَهاْظَتَي اوناك ذرو ةديقعلا ُداَسإ اذه نم مُهدصقو

 تافص نف ؛ لِطاَب معز اذھو 2( AN ةهباشم ( ٠ نع الَعَو لَج وللا

 اتنا کل هل الَعَو َلَج ْبّرلا ؛َنْيِقولخْلا تافص هپش ال هئاَحْبس برلا
 لو

 مهي قلت او ءامسأ للو 525 هي ل تا

 مس ےس د ل سج



 ل لوألا ءزجلا

 م م

 تا « ةيفيكلاو ةقيقحلا ةهج نم ِنْيَعْوُنلا َنْيَب َهباَشَ الف « مِهِيِرشَيَو

 كرت ال اهل ءْیِطاَوَْلاِب ىّمَسُي 7م اَم اَذَهَو «ظفللاو ىَنْحلا يِف كرك
 اہ مم

ESدل ا یو فار د لا باز اخ  

 مك عمس قح ةر راجا ےک شلا نح لَو إل : هلا باک نم
 لر مز

 يف 3 و EN ىلإ 1 فضا 13 يوكو 1 سَ

 هرسفت ىلإ ُهْفاَصَأ ١٥٠ حشا 4 هل مل وت نأ توشيبا :: يقفل

 يوف ةا وله ىلع ڈریٹک ٍةَمَألا اش نمو 3 ةنسلا نِم لرز

 مالك نارق ناي < ءِلالّضلا لها فالټخا اًهْيِف روي الو ‹«كش الي ةَ oC و و ایل ا
 هيريفي

 یت ملكي ری ا ملتی هللا ناخب هم همالك داَرفأ ْنِم ٌدْرَف وهو ءوللا

 مالك ِداَرفَأْنِم نآرقلا اذه ءمالکلای ٌفوُصْوَم ءَءاَش امي ءَءاَش اإ ءَءاَش

 لوک تی ترک

 4 وكيك نکل لومي نأ ایس دار آذإ ہا آَمّنِإ + ںوکیف نك وشلل

 ا٥٥ :نارْمع لالچ 5200 ا ۴ نوا ول تان او سز

 الَعَو لج هللاق . .نْوَعّرِف ىلإ ةر امَتیح یّسوُم ةَمِمَس مالكي ىَسوُم ملکو

 .ميركلا نآرقلا مالک نمو «مالكلاي ٌفوُصْوَم

 ىلإ قولْخَلا ٍةفاضإ ْنِم هللا ىلإ هَتفاَضِإ نأ لالّضلا لْهَأ لوق 5 اما

 «سيلتلاَو ءاَرتفالا ّنِم اذه تے : لثِم « ِهِقِلاَخ

 اًمْنسِق هللا ىَلِإ فاَضملاف

 .ناعم تم ٠



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب ىراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ٠۰  82 5 7 1 81127ےہ ٠َ وم یل 26 ا 2

 ةقِلاخ ىلإ قولخم ةفاضإ هذه ؛تیبلاو :ٍةقاّنلاك : نایعالا ةفاضإو

 ا و ے۵ .6 ےہ ہک یو ھر  - e -5سوم سل سوس
 ءاذھَو اذه نيب اوقرفي ملو نيرمألا نيب اوطلخ مهف .وفیرشُت ةفاضإ يهو

 اوُدُرَيِل ِدئاقَعلا بك یف ةلأسملا ونه ىلع ٍةَعاَمجلاَو ٍةَّنسلا لهأ صن كِلَذِلو  1 48هم م  K2ا  7 “fo 2 52اع ل ر
 ْرُمأَي فيك َنوُمْعْرَي اَمَك الك هَل سيل هللا ناک الو .لالّضلا لْهَأ ىَلَع

 0o E م نرم 6 ۔ےئۓئۓ و ہ6 ۔
 لوُعُألا لص ُمِدَهْنَيَو « ةّيِعرشلا ُماَکْحَألا لطعتت اهنأ ُهاَنْعَم اذهو ؟ىهنيو ۰

 َنوُدوُلَي مُه ْنِكَلَو « ٌمالسإلا َمَدَهْا ُلْصَألا اذه َمَدَهلا ادق «ثآرقلا ٌوُهَو
 نيبو ليِطْمَتلا نيب قرفو «ٌليِطْحَت اڈہ ؛ هيرا َّوُه اذه سیلو ؛ویِزتثلای
 4 0٦ : هلؤقي هللا رك يذلا وه : هيِزْنَتلا هيرا

 يلا هيِزْنَتلا وه اذھ 2010 :میرم 4م ایس هَل ٌرَلَعت له © ء۱۱ :یروشلات

 ؛ قلاح اب قولا ىَواَسُي وأ ء قِلاَقاي قولا بهی نأ يفت وهو هللا هر
 شان ٌلیِطْمَت اذھَف افلا ر ام ءهلَع الَعَو لج هللا هرني يذلا وُه اَذَه
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 م ص
 نيب یرعف ‹ اهيزنت سیلو ایا اولطع مث الوأ اوهبش مهف ویبشتلا نع 5 هم اص ور 2 ر م O هي 7 تاس 0 مہ

 5 3پ
1 

 .ليطعتلاو هيزنتلا
 رگ ما 2 چ ا ف 7 وأ 2 و € م

 :اولاقف ةيمهجلا لوق ْنِم بَجْعَأ بيجع ٍءيشي ةرعاشألا تءاج
0£ 

 ٌظاَفلأَو ءناَعَم : ِنْيَمْسِق ىلإ مِسقْني هللا مالك ۱

 سی يا ص ج



 بلس لوألا ءزجلا

 "ئ۶ ۷ َ

 ِنَع ْمُهَدْنِع ينم نم اذه وتْوّصيَو وفرح ملكتي هللا هللا نأ امأ ءديسفتي مئاقلا

 وهف : ظةالإ ماو و هئاَحْبُس هيسفَتي مِئاق ٌیَنْعَم َوُه َنوُلوُقيَو « وللا

 ,ةطومَحُم مالك نم وأ ليِرْبح مالک ْنِم َوُه : يأ ءِقوُلْخَمْلا مالك

 الف قوم ٍرْيَغَو ءقوُلخَم نم : نيكي ْنِم ًانّوَكُم َنآرْقلا اوُلَعَجَ
 اراض م الو ءقوُلْخَم ريع آلا : :اولاقو قل | لْعأَمَم اوُراَص مُ

 ةلاقَم لني ءَنييْبدُم واک ورم هلك نالا .ةاولاكز ٍةّيمهجلا عم

 ءتوُساَنلاَو ؛توُھاللا ني : نيش نِم وكم هئ سروس

 .توُساّنلاب توُهاللا دَحَنا : تول و

 َنيِلَدَحملا ل لوق مكاو الو ءا ةنيظَع لَ وره نأ :ٌلِصاحلاق
 اذه ةلاسلا واه ليت ام : :نولوقُيو ءةّنسلا لهأ ْنِم م مُهّنَأ نودي َنْيِذلا

 أو «نآرقلا لحي َلوُقَي نأ عما هوك يف ٌعياَبم دَمْحَا ُماَمإلاو لادي

 و
 يساییس فالخ ِهِموُصُْخو َدَمْحَأ َنْيَب لَصَح اَم :لوقَي هن ْمُهُضْتَبَو «مليلا مو ل رص هس سام ے

 آل نوكي نأ ىفن اإ :ةنيفح كسل الا تا فلما الف

 يف صفت انه مالکلا ةفيص ني بلا لَم اذ ٩۱ام ىّ ادام للمال

 ىلع باع لاس هللاو ئاپ سل ملي ال يلا ؛ ّنأل ؛ ةئاحبس بّرلا

 بال بّرلا ء4 مهم ال هلأ اري دلا )+ :لاقف لجملا اوُدَبَع امل دول
 و

 E مالكلا ُهْنَع يِ اإ هللاق ا ءربدیو ملكن هئ

 صو



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ےس

 املا ّنإف اَدَهِلَو , ةميظَع لأسم واه .نولوقُي اًمَع هللا ىَلاَعَت يهل
 لوا ملو ٤ لزا ملو « تاييس نا تر ر ا

 اھڑلا لغو «وبْرضلا ىَلَعَو نْجَسلا ىلع رّبَص ا جلع عر

 ىلع اوُعَباَتَت وک ء قئاولاو ءُمصَتْعلاَ نوُمألا :ءافلُخ ةئالُت نم
 تم م ل صصص 0

 رم فب دهع رخآ يِفَو + تو هللا اش ناف :لْزاَتَتَي نأ ُهْنِم نوُڈیِرُ قلعت

¢ 

eA 

 ةّنُسلا لهأ ْنِم م ماع نيب ةَرظاَنم ہد تصح امل جر دلِ لاقي قالا oe ماوس س سرا رہ و

 .''”قئاولا ع عجارت كلذ دنع ٗيسْیِرلا رَسَكْناَو «يبرملا رشي نيبو

 لجر لمح : : طابسأ نب ميهاربإ َلاق» :(۳۰۹ -۳۰۷/۱۰)ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق )١(
 متوعد ام نع ينربخأ :داؤد يبأ نب دمحأل لاقف «قثاولا روضحب داؤد يبأ نبا ىلع لخدأف «ديقم

 هعسي ناكف :لاق .هملع لب : :لاق ؟هملعي مل ءيش مأ هيلإ اعد امف و هللا لوسر هملعأ ؛ ِهْيَلِإ سانلا
 لخدو «همف ىلع ًاضباق ماقو «قثاولا كحضو ءاوتهبف ؟مكعسي ال متنأو هيلإ سانلا وعدي ال نأ
 يطعي نأ رمأ مث !؟انعسي الو هنع تكسي نأ شا لوسر عسو رمأ :لوقي وهو هيلجر دمو هسلجم
 .هدلب ىلإ دري نأو ءرانید ةئم ثالث خيشلا
 الجر لتقي نأ دارأ اذإ يبأ ناك : لوقف قثاولا نب هللاب يدتهملا تعمس : :لاق فلخ نب رهاط نعو
 .هباحصأو داود يبأ نب دمحأل اونذئا : :يبأ لاقف «ديقم بوضخم خيشب يتأف : َلاَق .انرضحأ
 كبدأ ام سعب :َلاَق .كيَلَع هللا ملس ال :لاقف .َنيِنِمْؤْملا ريمأ اي مكيلع مالسلا : :لاقف خیشلا َلِخْدأو
 نب دمخ لاقف ء۲ :ءاسنلا] لگ آ و وا ومما ربك ويحسب می ہی ميت اذل ]+ : ىلاَعَت هللا لاق ! كبدؤم
 يلو «ينفصنت مل :َلاَق ؟نآرقلا يف لوقت ما ا :لاقف ملك : لاق .ملكتم لجرلا : : داؤد يبأ
 وبأو 5 هللا لوسر هملع ءيش اذه : لاق .قولْخم :لاق ؟تنأ لوقت ام :َلاق .لس :َلاَق !لاؤسلا

 هوملعي مل ءيش !هللا ناحبس لاق .هوملعي مل ءيش :لاقف ؟هوملعي مل مأ ءافلخلاو رمعو ركب
 قوام : لاق ؟نآرقلا يف لوقت تام ءاہلاحب ةلأسملا :َلاَق .ينلقأ :َلاَقَو ؛لجخف !!؟تنأ هتملعو
 هعسوف : : لاق .معن : : لاق ؟ِهّيَلِإ سانلا عدي ملو هملعأ : :َلاَق .هملع : لاك 1401 لوسر ةملع يش :لاق
 ءةولخلا لخدف قئاولا ماقف !؟هدعب ءافلخلا عسوو هعسو ام كعسو الفأ : :لاق .معن :لاق ؟كِيُذ
 هتملع يلع الو نامثع ر الو ركب وبأ الو %3 يبنلا هملعي مل ءيش 7000
 «خّيّنلا ديق عفرب رمأ مث ١ !مهعسو ام كعسو الھف !ساّنلا هيلإ اوعدي ملو هوفرع !هللا ناحبس !تنأ
 .ادَحَأ اهدعب نحتمي ملو داؤد يبأ نبا هنيع نم طقسو رانید ةئم عبرأب هل رمأو

 ےس س س9 سس



 ل لوألا ءزجلا

 م ل م لع زا

 اهب نَوَ ال اًدج ةّمهُم يهو «ةَميِظَعَةلأسَلا هذه ّنَأ :لِصاَحلاَ
 وأ ءةرعاشألا وأ :َنْيفقْملاَو باکلاو لاها ضعب ب هلوقي امك- لاقي الو

 ہ1 مامِهالا نق ع لمنال اس وراه: ید

 1 : وتلا 4 أ ملك ہے ع # :هلوقب مهيلع ْدَمْحَأ املا جتحا دقو

 مالكلا ِهِسْفَتِل تّ «هللا لاق» ٠ : حتفلا لام ہت 2 لد ڪ ۽

 .لؤوقلاو

 ليربج ةطيماوي 4 دّمَحُم هيي ىَلَع لَا .نآرقلا : يأ (ةليِزنكو)
 نم كتل كيل لع ا نييك ورا وب لَن )+ : ىَلاَعَت لاق «ٌمالّسلا ِْيَلَع

 ام

 :يِلَجَو و اڌهف ۱۹۳-۱۹۰: ءارعشلا ون نیم رع ِناَسِلِ 0 جا

 وی ملكتي مل هللاو ءلّزَتُم ريع قوُلْخَم ُنآرُعلا : لومي ْنَم يا اذه حم
 وأول لَ اللا سز ال لا

 ةكلََج لو )ب ؛یلاَعَت لاق کوا ا نت (هروو) : هلو

ESاني اتيا ر ٠ تو یس وقت ىروشلا/ ارا و ال  

 ادب نأ امک «هي ایحَت توا نال د حور :lo تاج انيق ن ید َكيلِإ

 وهف ناَدْبَألا م حور ةقورْْلا حورلاو «بولقلا حور وهف ؛ حورلاب اح

 امم رك ٌءاَمْمأ هلو : ةرکذت وهو ؛یدُم وهو یک ؛رو



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 هللا (قوُلْخْسَي سيلف هللا َّنِم ناك امو ءوللا َنِم ٌنآْرقلا ّنأل) :ُهلْوَق
 (ٌقولْخَم ُهُرْيَغَو لاح وهف «قوُلْخَمي َسْيِ وتافصو ِهِئاَمْسَأب الَعَو ّلَج
 هللا ّنِم َناَك اَمَو هللا َنِم اھگال «ةقوُلْخَم تاقصلاو َءاَمْمَألا نإ :ُلاَقُي الف
 هتاَمِصَو هِئاَمْسأِب هللاق ءاّهي ُفّصوُي ہللا نأ ىَنْعَمي «قولخم ريع وه
 رش ان امو وراَک

 (هللا ُمُھِمَحَر ٍلَبْنَح نب دَمْحَآَد ءسئآ ںی كلام لاق اًذكَهَو) :ُهلوق و و َ 7 ۶و:
 مامالاو ءةَرجِهلا ِراَد ٌماَمِإ كلام مهنيو ٠ ٍةَمِيَألا لوق اذه

 وسلا لْهَأ ِةّمِيَأ ْنِم مُهُرْيغَو ءَرَيَصَو هللا ُهَمِحَر يذوأو ءاَذَه ىلع بدع
 .مُهلوُق اذه

 ماَمِإلا ِدرَفَي ْمَل يِنَْي (امُهَدْمَب نمو ُءاَهَقفلا نم اَمُهّلْبق ْنَمو) :ُهلو
 َنِيعباَتلاو ِةَباَحَّصلا َنِم ْمُهَلْبَق ْنَم هي َلاَق ْلَب ءادَهي ُدَمْحَأ ُماَمإلاَو كلام
 .ةّمألا نم مُهدَْب ءاج نم مهد نو نعي عا

 رَْع وا قوُلْخَم وُم لَه نآرقلا يف ءا ك هيف ُءارلاو) لوق
 اَمَک  ةّيفالِخ َةَلأْسَلا «يرذأ اَم :لوقيو ككشي ناَسْلإلا نأ وأ ؟َقوُلْخَم
 كا تلور

 دلع :ٌلوقتف ءةفالخ ةلاسملا :نولوقي ؛نآلا ةَرِهاَظ ترهظ ذقف
 بعت ءساّنلا لاَوْفأَو سالا فالخب اتيت امف «ليلدلا عبا فالتخالا
 ام «ئحلا وهف ليلدلا هيلع ماق ام «ليلدلا ىَلَع فالخلا ُضِرْعَف «ليلّدلاب
 ْلَب «ىفالخلاو لاَوَقَألاَو ِءاَرآلل اَنْكْرَْي مل هللاو «لطابلا وهف ليلدلا فلاح



 تح لوألا عل سبي يي 777 ب يااا

 2 دمع ےہ مو یس . یوم سہ 00
 ۶7 00 ء۹ را لوسرلاو هللا ىلإ ةودرف ءىش يف 0 با : لاق

 ي تلڪ و هيڪ قر کل هَل َلِإ ههَمْكَحَم وؾش نم ديف فا
 :ةطوِلوُسَر ِةّنُسَو هللا باك ىلإ ُدَرلا بجيف ء۰ ىروشلا) 4 © یا

oم اوراس 2 الخ  

 مو ءلیِلدلا فلاح ام كريو «ليلدلا ِهْيَلَع ماق ام ذَحؤيف

 دبعي اذه «لاض اذَهَف ليلدلا فلاخ ولو ُهَتَوُهَش وأ هاوه قِفاوي يذلا لوقلا

 00 تر ا 07 هللا ُدْبْعَی يِذلا مَا ءُهاَوَه

 ہہ ہلوسر

 و و



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 رع هللا نوري «ةّماّيقلا َّمْوَي ةيؤّرلاي ٌنامّيإلاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3 م7 لع ا لس رس صو مو ٠ 2 7 ے2 لم وا و ھر اھ ےہہک
 ہے هيب وم ےگ مه ور ۰ ۰ Je م ص

 .نامجرت الو ۓبجاح الي مهبيماحي وهو ‹ مهيسوؤر نيعأي لجو

 ؛حرشلا ۲
 os يه مم سه. o ن6 7 لہ ریم ل6 تا يح سمس اص هلام

 مھبر توري نييمؤملا نأ تاّبْنِإ :ةَميِظَعلا ةمهملا ٍةَديِقعلا ٍلْئاَسم ْنِمَو
 نوري امكَو «ٍرذبلا هيل َرمَقلا نْوَرَي امك «مِهراصنَ نابع ةَمايقلا مْ
 ؛ةَحیِحّصلا ثیِداحألا ىف َءاَج امك ؛«باَحَّس اهتود سيل اوحص سمشلا
 ھے و د ی ےہ ها ما ےہ 7 7 ےے۱7 ۔ ےہ صر مے 3
 ميقلا نبا مامإلا قاس دقو ‹ مهبرإ نینمؤلملا ةیور بتابثإ یف ترتاوت يتلا

 كِلَذ ىف ۃّسوَتَو ءاَذَه ىف ةدراولا ثيداحألا "«حاورألا ىداح» ىف
 ه ع سم 4o م

 تاب يف ةَرِتاَوَتُم يهو ءامييزاسأي مسك انایع مهبر نوري نینمؤلا ن
 .مِهِراَصْبَأ

 َبَحُدْنَمَو ةَلرَْعلاَك ِةَلاَضلا قّرِفلا َںِم لالّضلا لَهَا كلذ يف فلاَخو
 َنيِنَلَل + :ىلاَعَت لاق ءنآرقلا يف ۃَروکڈَم يهو «ةّيؤرلا اوفتف «مهبهذم 1 ےک روک تب ر وچ كو 4 : وه رب بسا هو

 دع
e٠ 2ی تو 5 مه م هاا ىلا موسم مو ص ص ر ےک  

 ةدايزلا نا : ملسم حیجص يف ءاج ‹[۲1: سويا ہدایزو یس أونسحأ

 وماشي ام مه + : یلاَعت لاقو ء''یٰلاَعتو ُهَئاَحْبْس هللا هجو ىلإ ْرظٌنلا : يه r راس ع ور

 .(اهدعب امف 147/1)حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح )١(
 لهآ َلَخَد اًذإد : لاق 6یا نع ههطيبْيهَص نع (۱۸۱مقر٦٦۱/ ١)وحیجُص يف ملم ىور (؟)
 ملا ؟اتهوُجو ضيق ملأ :ثوُلوقيف ؟مكديزأ ائيش نوُديِرُت : ىلاعتو كرابت هللا لوقي :لاق ةثجلا نجلا
 ىلإ را َنِم ميل بَحأ ايش اوُطخأ امف «باَججْلا فيكي :َلاَق ؟رالا نم ايجْنوةنجْا اند
 .« تر قتل انسخ يأ :ةيالا هذه الث مث لجو رع موبر

 یس سس ل ا یچچچموھچچجڈس



 بس لوألا ءزسجلا

 هاش هللا هجو ىلإ ظنا :َوُه ديِزملاَو Yo)» :قل ہک ُذ ٌديِرَم دلو اف

 2ر سا
 4 اا لإ ا زی وق چ ؛ةمايقلا ةروس یف ءاَجتَو ء۷ ىلاعتو

 ىف فرقت # ءُءاَهَبلا یهو ءةرضتلا نِم ٍداّضلاي ةَريْضطاَن 77-178 :ةّماَيقلا
2 

 ءاظلاي ا۳٢ :ةمايقلا] ا ةرظا ابين إإإ 5 :نيففطملا#( میلا َةَرْضَن مههوجو
 4 را ات ساس لا لا

 نومعتتي ام َدَّشَأ كلب نومي :الَعَولَج هللا ىلإ ضن امراصباب : : يأ

 : رافكلا يف َلاَق نيف روس يف میسج ةا ميعتب

 ہللا ةر نع نوُبوُجْحَم ٥٠ : نيففطملا 4 نوح وجمل رہو موټر نع منی ےک

 مہ ھو میوے رے

 نوري نيمو ؛ نأ ىَلَع ٌلْيِلَد لة نع نوح ا ناك اًدِإف
 ەگ

 لب « هوري هلو ايندلا يِف هپ وما نبي نموا نذل َكِلَذو ءلجَو رع مس

 يف ُهوَرَي ملو هی اونم ڈنر اوُقَدَصَو فرات نْيِهاَرَبلا ىَلَع اوُدمْتْعا
 يف هب اوُنَمآ امل ءانايڪ وارو مهل یلجّتف ةا يف هللا مُهمركأف ؛ 00

 اند
 2و ساس هج

 نیو وو و دیس

 تے E مُهل ءاََج ٍةَماَِقل موی

SSلاق هللا نأ :مهلوقي لاق ْنَمَو  
 و رص چی 5 هك ر یب نل 2 و

 ههَملكو انِدلَقيِمِل سوم لب و )+ :یلاَعت هلؤق يف ې یب طرق ¿ن نل ر ىسومل

 رفکسا نِ لجل لإ رش نکو نر نأ لاق تیل رظنأ جنر د لاک مر

 يف رازبلاو )¥ '/ ص)ہدنسم يف يعفاشلا مامإلا ُهاَوَر ؛4ظ سنا ثيدح يِف كلذ درو )١(

 ةو ‹مهریغو (170/77)هريسفت يف ریرج نباو ؛(راتسألا فشك -17019مقر)هدنسم

 .(13791مقر؟1/7/7)ةراتخملا ثيداحألا يِف يسدقملا ءايضلا

 ببال



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 “ےل بج ھ7 ة٤ کس ص وسس تر

 ال هللا نأ ا ليلد اذهو :اولاق ١[ 517: فارعألا] هك قر فوسف ,هناکم

 ءاینلا يِف ْتَلصَح ونه ةَعقاَولا ّنَأل ءاّيدلا يف اَذَه ْمَحن :لوقك «ىَرُي

 ف ات نأ نام نین مالا یف یک قل ذأ ىلع نوت رک

 يفنلاو < ءاّيثدلا يِف ينعي 4 فانتا ¿ نل لاق # : الَعَو لج هللا لاق ءایثڈلا

 يعي 4( قرت نل لا  وُهف تُم قت وه لب ديبالا يِضَتَقَي ال لد
 ء ديبالا يتقي ال نل يفتلا نأ رم هَل یف ءايثدلا يف يرت نل

 : وتلا يف ةّفاّشلا ةيفاكلا يف كلل رام ا لوش لو

 ع حاف ُءاَوِمَو درا لوقف اديؤُم نب يا کرت

 نأ : ا ليلدلاو دول يفّنلا يضٌتقت مت ال 0 نأ ي

 4« أدبأ هوي لَو ا تيقيص نڪ نإ تولا اوَلمتَف + :دوهتلا
 نم اوحی : رسل توما َنْوّنَمَتَي ةَرِخَآلا يِف مهن ءاج هنأ عم ء[۹٥۹-٤۱ :ةرقبلا]

 اوُبلَط 2944 ۲ تار اتنا قبل كملي ود اکو را : لا لاق ,يباذعلا

 ةَكْللا ىّضّتقم وه اڏه بولا یل تر «رل» نأ ىَلَع ٌلَدَف ٤ تولا

 .نارقلا هيلع لد ام ىضتقم وْهَو ةر

 صرت ال ١) وک ہی ناد دلو اغوا لا
 ل يف سرت سرور

 يمك سيل اَذَه : مُهَل لوقت :٠٠۳ مامنال» را كرب وهو رکا

 يِف لاق ۾ ہللا ا

 .دمحُم نیلا ردب هدلول اهحرش عم (٣/١١٥۱)كلام نبال ةيفاشلا ةيفاكلا :رظنا )١(

 ےس سس سس( ل ل سس ..-_



 بس لوألا ءزجلا

 ال ا :َلاق ءُراَصْبَألا هارت ال َلاَق ام ,ِكاَرْدإلِل يفت َوُه اَمّنِإَو «ِةيؤّرلِل

 ال ال هارت راصبألاف «ةيؤرلا ین ريغ كارذإلا يفكو 4 ُهُكرْدُت
 مف ءالَعَو لج هللاي ةطاَحإلا : :َوُه كارلا اظ ال نیب : هكِرْدُت

 كاَرذإلا َوُه یل ؛ ىَلاَعَتو E وس دب 1 يف روا نِإَو

 بجومي ُهاَرَت اهل ؛ُهكِرُْت ال اهّنِكل ُهاَرَت يهف «ةطاَحإلا ىَنْعَمي , يزل

 الخال نم: لح اك ءبجازلا ره صولا ن عباد

 وم دحل او حضاو اذَهَو ءا عمي عمجلا نكمأ اًمُهَمف صوُصُنلا ني

 f ای دغا يذلا اما اتا کب س رب هادا اک ال هللا مالك

 يف َندَلأ امام + :ىَلاَعَت لاق ؛مْیَرلا ِلْمَأ ْنِم اڌهف یٌرْخألا َةّيآلا كريو
Mor ©مر مور لس ھم ميم جرم وہم رو هادم  

 ء۷: نار لاا ويت أو ةا كيا هنو هك ام وعيت عید ویو

 نوځیمارلا لوق امك ۰ :نارنع لال نع دنع ني لكم هلک هي دی دس نآرقلاف

 هلع ىف هللا نال ءادبأ فرب الو اضن N NE ءمللا يِف

 أ ِرْيَغ دن نم ناک ولو نالا ودب 7 * :یلاَعَت لاق ء فالیخالا

 یل تلكشأ اًدإَف ء۸۲ :ءاسنلا) ارزك انآ هيف اد

 تسلا ىَلِإ بهذ كإف ڈی مَ نإ ءاَهُرَسُفُي ام نآرقلا يف سمت
2 
٠ 

 ETERS اَهرسَفي ام ٍةَنسلا یف

 ةيآلا رسي ام مهلاوفأ يف ذيك اق لولا نَع اوور َنْيلا ةَباَحّصلا لاوقأ

 ال e هلو "0 ؛َكَلَع تے
3 4 9 2 

 اك

5 

 ا"
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 دعاوق اوذُخأَي ملو او | وسرد مل نیلا توملاعتلا كِلذَكَر

 مهل اًهَتْيْنَأ ام ام َءاَيَشَأ ن ونیلیو 2و الي نولس ءكرادملاو لالدتسالا

 يطع افلا هاه مالا لْھٹا ببسي «مليلا له روا

 يه ةديقحلا ّنَأل ءوت ىلإو ءورت ىَلِإَو «ٍةقد ىلِإَو مل لإ جاتك
 سالا فالح ٌلیصاح ات .لصألا يف َللَخ وهف اًْيِف ِللَخ يأو ءلصألا

 هاري اَمّنِإَو ءاّيندلا يِف ىرُي ال هللاف .ِةَماَيِقلا موي لجو رع هللا ةي يف

 ٹی رن رجلا يف نويَ

 هلال ؟ ةمايقلا موي : : لاق اًذاَمِل (ةمايقلا موي یو لاپ نامیالاَو) :ةلوق

 .ایگڈلا يف الَعَو لج ري ال

 مهسوؤُر نخب لا (موسووُر نيغأب لجو رع هللا نيل لو
 «ههيولقب یا ؛ «(مهبر ںوری) یتعم "+7 لا لیوال ايف

 عا
 ةمايقلا موي يف : : : يأ (ناّمِجْرُت لَو ٍبِجاَح الي ْمُهَبماَحُي , اًح وهو) : هلوق

 همي يلا ہو هلاتغأ ىلع هللا ياسو هب دبل ولي بالا دنع ارم
 2 نم ىم 0 يذلا َوُه : 0 : امج رت هنيبو هی سل ءدبعلا

 ةييرعلا ِةَمَللا لا ةيِزيِلجنإلا لا نم ىلا نفی ياك « ىرخأ وكل ىلإ

 .ٌةرثك تاَعَللا نال ؛ سکعلا وأ

 تو و

 عج سہ ىىىىصس



 لس لوألا ءزجلا

 ھو ےن و 00 وار ا و 9ر و اک
 هيف نزوی ةمايقلا موي نازيملاي ناَميِإلاَو : هللا هَمِحَر فلّؤملا لاق ]٥(

 7 ا

 .ناَسِل هلو ناتفك هَل «رشلاو ريخ ا

 :حرشلا
 7 20 & ليف سا ¢ 1 و ۶۔۱ ماس م

 دابعلا لامعأ هپ نرو يدل ‹ناريلاي ںاميإلا :ةديقعلا ِلِئاَسَم نم

 ةيروم تلف نم AF ٍذيَمْوي نولو 2 :ىلاَعَت لاق «ةَمايقلا موي
 هه ےک ۳۴ اس رس يو مے يس مر ہ7 ھ٤

 مہشنآ ًاورسخ نیلا کیا ,هسيزاوم تفخ نمو َنوُحِلْممْلا مه 0 كيتا

 اريح اپ یرخألا ةیالا يف ء[۸-۹: فارعأل 4 َنومِلظي اتيا اوناک اکب

 دس تاسلا ناريه لقت اذل ء۳ تا ودل منه يف مهسا
 ال ص ل ت م o عي وم

 تلق نم اماق ۾ ءُدْبَعلا كله تاكّيَسل e اذإو «دبعلا

 70اس 030 صر مکرم اا ھم ^ .

 :ەٰنمیز اوم تفخ نم ضار جشع يف وهف ,هنیزاوم

 مم رس ےگ + ص

 اهو :٠-۰٠١١ ةعراقلا 4( ا ةَيِماَحراَم ل ةه ام كرد امو © یوا
 ھم و م كلما ےہ ےس ساد ع هلي مسار رع

 چ ام ماسر شی ترس روس

 5 يف تاسلا عضو ناسل لو ؛ ناّتْفِك ل تیس نازيم

 ےہی

 ةَلّرِيَعُملِل افالخ ساو بالا كلذ ىَلَ لد امك ٠ ةف يف تاسلا

 تھ |( اقإ :نازيلاو نيزاوملاب ُداَرْلا :توُلوقي يذلا

١ 

 كاته سيلف الار «لْذَحلا ةَماَق ہہ

 ىَلَع نیو مهال ؛ لطابلا مهبهذم ىلع ءاني سوسحم ناريه

 و



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اک ناف هَل ي یِقیِقح ناریلاف «صوُصْنلا ىَلَع ٌنوُدِمَتْحَي الو :مِهِلوَقُع

 ا يو احلا يف َءاَج

 .تاكّيسلاو تاتسحلا : يأ أ (ٌرّشلاَو ٌريخلا هيف حج

 ثیداَحألا يف َءاَج اَمَك ناك هَل (ُناَّسِل ُهَلَو ناتن ُهَل) :

 يف ةقاطبلا ثْيراَح يف امك ٠ ذك يف هاك كيف تاتش و

 ءوُلْمَم ٍرّصَبلا دم اهن ليم لك < :الجیم نوستو حْ هَل يذلا وص

 مظاَعتيف بر اي ال : لوقيف ؟ِةئَسَح نم كل لَه :ُ ل لام «تاگلاب

 ملظُت ال كَ OT O EY ةرييكلا فِئاحّصلا ورله

 نأ ةداهشو هللا الإ إال نأ ةداهش هيف وا ىتْوُيف « ةئسَح كل ادلع
03 

8 
 ئل کس و 2 و

 حجْرَتف ةفك يف تالجسلا عضوو ةف يف عضو وللا تک
 كاته نَا ىَلَع لیلد اذه لا لځدیف 7 ٗتالجسلا شیطت دو ءةف

 سه س

 .ِةماَيقلا َمْوَي ُلاَمْعألا اهيف عضو نازْیلا اذهل

 لهأ َلاق» : (١/٤۷٦)نییمالسإڑلا تالاقم يف يرعشألا نسحلا وب َلاَقَو ءاًهضْحَب ب ركز يتأبسَو ())
 عدبلا لهأ َلاَقَو .. .تائيسلا ىرخألا يفو «تائسحلا هيتفك ىدحإ يف نزوت «ناتفكو ناسل هل : قل ا

 مہلاَمْعَأب هللا مهيزاجي ةازاجملا اھٹکلو ءنْسْلأَو افك ىنعمب سيلو نيزاوم : اولاقو «نازيملا لاَطبإ
 0. .نازيملا اوركنأو «نزوب انزو

 قئالحْلا سوُڈُر ىّلَع يما نم لُجَرب حام : : لولا لوُسَر لاق : :َلاَق وِرْمَع نب هلادابع نع (؟)
 ذه نو رحنا د :لاقُي مث ؛ صَل دم اهني لجسم لک ؛ دب توکل ولسو ةع هَل رشذيف ؛ةمايِلا موي
 نإ «ىّلب :لاقيف .ال : وُ لجل باف اح وأ ٌّرذُع كلأ :لاقيف .بر اي ال : ويف اي
 ُدَهْشأَو هللا الإ لإ ال نأ ُدَهشأ» هايف ٠ ةقاطب هَل رخي ءَكْلَع مل ال إو تاّنسَح اًنَدنع كل
 ال ككا : لايف 19ت الجتسلا ول حم ايلا وَ اک يا :لوَقيف .«ةلوُسَرو هدب ادَمَحُم نأ
 = «ةقاطيلا تَلَقكو «تالجسلا ت تّشاطق «َةْفِك يف ة ةقاطبلاو ءةفك يف ٗتالجٌسلا ٌمّضوُكف .مّلظُ
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 لس لوألا ءاجلا

 ہی بلت ةو سالا دنع ٌفوُرْعَم نارْيِلا ئاَسِل (ُتاَسِل ُهَلَو)
 ما سو cof سه ےہ

 اذإو ءناَزْلا بق َلَدَتْعا ناّتفِكلا تواست اف ؛ هرمي وأ ةي لمعي يذلا

 و

 ينم ص

 يف ُدَمْحَأ ٌماّمِإلاَو )1۰ '٠مقر)ودّنسم يِفَو ء(۳۷۱مقر)ّْژلا يف دراما نبا هاور =

 نباو ٤ء٠ ٠١ مقراويتس يف جام نباو ,(5779 مقر)وينُس يف يز ٍلِمْرَتلاَو ء(۲۲۲ ‹ ۲۱۳/۲ )ورتم

 حرش يف يركبلاو ء(٥١٢/ ا)لَرْنتُمْلا يف مِكاَحْلاو ء(٤٤٦مقر)جٔیحَص يف ناجح
er م 

 ىلع مكاحلاو ناب نبا هححصو «؛بيرغ نسخ : : يِذِمْرَتلا لاق م مهریغو 4Y)» ٠مقر )سلا

 .يبهذلا هقفاوو ملم رطرش



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ےس م ٠ َ 2 وا و ھم 2 م 2

 .ريكتو رکنمو «ربقلا باذعب ناميإلاو : هللا همحر فلؤملا لاق [3

 ھا

 ؛حرشلا
  eم  of rمس  n. 0سر 3 010 ا ل ©

 مینو «ربقلا باذعی ناميإلا : ةعامجلاو ةنسلا له ةديقع نِم كلذك

 سو مات سمع وه م 2 سم تار مع ت 38 00 ھر راہ 4

 نال ءْخَّرْرَبلاِي ىّمَسُي َكِلَِلَو ءَوَرِخآلاَو ایلُلا نيب ةلِزْنَم وُه :ٌرْبقلاَو
 © نايلي َِرَحبلا م + : ىَلاَعَت لاق «ٍنْيقيَس َنْيَب ٌرجاحلا َوُه :َحّرْرَلا
 ىَلَع حلالا يِفْبَي ال ء٢٠ -۱۹ :نّمْحَّرلاا ناي ال غرب امني
 ال ءًالصاف اًمُهَنْيَب لَعَج هللا نال حلالا ىلع بذَعلا يبي الو ءبذَعلا
 : ثالث َروُدلا ّنأل « نْيْيَشلا َنْيَب لِصاَفلا َوُه : ُحَدْربلاَف ءاَذهي اَذَه طلح

 .ايْئدلاراَذ ٭
 ,خٌزْرْبلا رادو ©

 .رارقلا رادو ٭

 خررلا رادو «لَمَحلا ٌلَحَم الا راد دالا اهب رمي يلا رولا ها
 :لوقي الَغَو ّلَج هللاو .ِءاَرَجلا ُراَد يه رارقلا رادو ءٍراظِيْنالا لحم يهو
 ٍةَماقإ لَحَم ْتَسِيَل َرياَقملا نأ ىلع لَدف [؟ : رثاکتلال 4( َرِاَقَمْلا مرز یح #
 رياقملا يف تکلا ل رر زور يذلا رئازلا َلْثِم ايف ُناَسْنإلا لب

 ل يعدو مرح م م

 .لجّتري مث اهيِف ميقي هنأل «ةرايز

 ےس ل دم ےہ



 ل لوألا ء جلا

 هيلع ىَوَسُيَو رْبقلا يف ْعَضْوُي ام لوا رْبقلا ي يِف هدوُجَو ةَرْثف يِف نکل

 ناکلم هيأ 2” «مهلاعن عرق عميل هو «ُهْنَع سالا فرص ا
 ماوكر 0 مسه مس سو مس يب ھ7 ہہ لس

 تیلو ,e ورلَسَج يِف هح ور دانو هناسْلْجْیف بلا يف

 ؟كيبت ْنَمَو ؟كّنْيد اَمَو ؟كير ْنَم :هنالاسيف ءاّيثدلا يف يتلا ٍةاّيحلا 7

 َءاَقْش ال ةَداَعَس دع دعسیو وار ٍةلئسألا هذه ىلع باَجَأ اذإف

 نِ هبي نجا ىلإ بابه 7 ؛هِرّصَمَدَم ورْبق يف هل سويو انک

 سو وع

ف لاري الف « ةا َنِم شارفی هل ُرَمْوُيَو ءاَهْيِطَو اًهِحْوَر
 ورق يف مع ي

eگال ايش كلذ ئم انجو اَ اح وَ  

 ال :لاق ؟كّبر ْنَم : هلق او لوي هنت بارلا یاد ان
2 

 نإ هع

 يف ناك نو ىَتَح ء«يرذا ال ؟كلید اَم ءيرذأ ال ؟كييت تايب 4 ؛ يردا

 بيطَخ وهو EEE ءحورشلاو نوا ظفحَبو املعَتُم ادا

 يِف ُمَكَحْلتَي هئا ؛ ُناَمْيِإ هَدْنِع سْيِل ناک اًذِإ نکل هم تدمر م
-9 
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 N نا نا و تر ءِرْبقلا

 (۲۸۷ مقرا ٠٠١ / ٤)وجٔبحّص يف ٌمِلْنسَمَو ؛(۱۲۷۳مقر١۸/۱١٤)وحٔيحّص يف يراخبلا ُهاَوَر(١)

 هذ سنا نع
 ماَمِالاو ۰ ۲/ ص)ہدنسم يِف يسلايطلا ُهاَوَر 4ظ بزاع نب ءاَرْبلا ثیدح ا يف كلذ درو (1)

 ىلع كردتسملا يِف مكاحلاو ء(٤٤۷٦مقر٤/۲۳۹)ہننس يف دواد وبأو ء(۲۸۷/ 4)ِدّنْسْلا يف ُدَمْح دیا

 نبا ُهَحَحّصَو «يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىَّلَع حيحص :َلاَقو ٦ -۹۳/۱)نیحیحصلا

 )١ / ۲۱٢(. نيعقوملا مالعإ " يف ميقلا

 سے ھے سے



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 و ہو ور ر م 4 رار هه م ٠ تاج 0 7

 هل حّتفيف ءهلقف اعيش نولوقي سالا تعمس «يرذأ ال اَه اَه» : لوقیو

 نم هينأيَو «ةعالضأ فِلَتْخَت ىّتح ُهْرْبق ِهْيَلَع قيضْيو ءِراَثلا ىلإ باب
 )0( 7 ٠ظ را ءو سالم ام ص ارم وو

 . «رانلا نم شارف هل شرفیو ءاهرحو اهمومس

 اوُدَوَعَت» :# لاق ةَّنسلاو وباّتكلا ىف نايات ُهُمْیِعَت وأ رْبقلا ْباَدَعف
nfoمه و ے10 ہہ 26 سماها ےس ما يع 2 ۾  

 ايحملا هنكثف نمو ےءربقلا باَذعع نمو 2( ملهج باّذع نم : عبرا نِي هللاي

 ."”رْبقلا باذع ْنِم ُدَوَعَتَي يي ناكف "”«لاجّدلا حيسملا ةف نيو «تاملاو
 یے رم E E N 39 ا ين ي 007 یک 2

 مُهنَقيِذَسَلَو # :ىلاَعَت لاق ٍرّبقلا ِباَذَع ىلإ تاَراَشِإ ِنآرقلا يِفَو
 ُباَذَع اذه :اولاق ٢٢ :ةدجسلا ربك الآ ٍباَدَعْلا تود تالا پادعلا ےرٌ

 الآ + : مْوقَو ُنوَعْرِف يِف یلاَعت ِهِلوق يِفَو ءاّيثدلا ْباَذَع :ليقو «ربقلا
 یس یک ےس و ےس سس 1 رع و ےک ری رص ص ےن ےس وا رح رح ےس ور هر ت

 َّدَسَأ تورو لاء ًاولخدَأ ةعاَسلا موقت عویو اًيِشَعَو اودع الع تبوصرغب
 50 ےہ ےس رم o 7 مو ےہ ےک

 امل ءربقلا ىف اذه اييثعو اودغ اهيلع نوض رعي ٦ :رفاغآ لإ پاذملا

 : لاقي ةَماَیِقلا ِتماق اًذإف ءاًيشعو اودغ راّنلا ىلع ٌنوُضَرْعُي اوراص اوُناَم

 اذ
 1١

 نع ضرَعَأ نمو # : یلاعت لاقو ؛ 4( بادل َّدَّسَأ تور لاء اولد )# ےک ےس ےس رم etn ےس ےک

 مل م ہے

 .(171/ص)هَجْيِرْخَت قبس يلا ظواَرْبلا ثيدح نم ءْرَج )١(

 نع (088مقر4 17/ 1)وجّيِحص يف ٌمِلْْمَو ء(۱۳۱۱مقر١/٤٦٦)وجٔبحّص يف يِراَخُملا ُهاَوَر )٢(
 5 .4ةريره يبأ

 0 ( نع( مقر )هجيِحص يف ملسمو 5 مقر )هجحيجحص يف يراخبل هاور ٣۳ یف یراخبلا هاور صّحیٔحِه)١/  ۳٥٦رقم۱۰۰٢١(ء یف مِلسمَو صّحيجهو)٠١/١#رقم084(عه:

 .اًهْنَع هللا يضر ةشئاع

 س



 بس لوألا ءزجلا

 ہم ےس

 :rs هط] مَع ٍةَميِقَل ٍةَمكَيَقْلا مون رشحو قمم ق ىركحز تے و رص ور کرس ھم ےک

 TT تر :اولاق

 نم ٍرْبقلا باذعي بدك نمف «ةراوتم ٍرْبقلا باذع ىلع ةلدألاف

 لتخم کو ءةرتاوتما ٍةلِدَالِل فلام ُهّنِإف عقول احن نمو لتعمل

 ناميإلا ر وهو و ةديقعلا لوُصأ ٠ نم لصألا ادِقاَفَو «ىللاي دایِعلاَو ةديقعلا

 ب a ر ر

 وهف ييو ُرياَكُي نکل صوص افِراَع ًادمحَتُم ناک ناف ءِرْبقلا باّذعي

 ْللضُي کل تک ال اذه ًالِهاَج أ القم وأ الرام ناک ادإ اگ فاك

 هم کت زک 8 219 و ہو 7 017 و” <

 نيذلا نيكلملل نامسا «نيكن»و «ركنم» (ریکنو ٍركْنمَو) : هلوق
 2 رح ہس سا رو م مر َ 14

 ؛(ںیکنلاد :رخالاو (ركذملا» : اًمِهِدَحَأل 1 07 ةروص يف ہي هناا

 داخلا حق كِل دءاج 2

 ديعس يبأ نع ربقلا باذعب ہأکْنّض ًةشيِعَم» رسمت تبث هلأ (۷۰ ۰/۳)ہریسفت يف رک نبا َرَكُذ )١(
 .اًمُهْنَع هللا يضر ةَريره يبأو يردخلا
 ء(٤٦۸مقر٢/٤٤٤)ةنسلا يِف مصاع يبأ نباو ١/1 ٠ مقرا"817/7)وينس يف يا هور ()
 يف نابح نباو ؛ء(۲۸۰مسقر۳۷۷/۱)ہدنسسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو

 2 1 اظ ةرئره يبأ نع (۳۱۱۷مقر۷/٦۲۸)وجیحص چ

 ءركذملا اًمهِدحأل ُلاَقُي ءناَقَرْزأ نادوسأ ِناَکلَم هاَنأ تيما ر رق اذ : هللا ُلوُسَر لاق :َلاَق
 .(بیرغ نسح» : يرْذِم ٍذِمْدّتلا لاق هٌريكتلا ٌرَخآْلاَو

 و لل



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 يب لکيو كے وللا لوُسَر ضْوَحي ُناَميِإلاو :هللا ُهَمِح ر فلولا لاق )
 ھے ه

 .هَيَداَن عرض ُۃَصْوَح نإ السلا ِهْيلَع احِلاَص الإ «ضوح

 :حرشلا

 ُلوُسَّرلاَف «ضوحلاي ُناَمْيإلا :ةَعاَمُاَو ِةّنَسلا له لوُصأ نم كلك

 سالا نال هما هدر ضوح هل هل ES ٌضوح هل هِي

 خا وه ای ضْوَحَ املا ىلإ َنوُجاَتَحَي ديرش ْشْطَع مُهبسصُي

 ىَلحأَو ءِنللا نم اضايَ دش ؤا هش هضرَعو ءٌرْهَش لوط «ضايحمل ا
 ھ9 و مواسم رم ر

 ظر ًاَمْظَي مل ةبرش هلم برشی نم ةفامسلا موج دلع ةتٰناو ؛ لسعلا نم

 داذیو 8 لولا َدْحَب اوُدترا َنْيِذلا نود هع ايو كس اهدعب

 .عدبلا لهأ ْنِم -مَلْعَأ هللاو- هي بدك ْنَم هلع

 ماض

 نع 21177 ںی 10/117 یس يف ملم هيا اًهْنِم ةرتاوتم ثيداحأ كلذ يف درو )١(

 ضیا ہؤا «ءاوس هاياوزو روش ةريسم يضخ : : ولا لوسر لاق صاَعّلا نب ورْمَع نب ِهللابدبع

 « اربا هدعب ؛ اَمظَي الف ُهْنِم برش ْنَمَف ءاَمَسلا م وجك ةلاّريكو ءوكلنسِمْلا نم ُبِيْطأ ةعرو «قرولا نم
 نم بَ يضخ كو لاَ كولا لوُسَر نأ 5 ةةريرق أ نع (1417مقرا 11/1)هجيِحّص يف یورو

 مولا هَدَ نم رك هئییاَنَو ءِنْبللاب لَسَعْلا نم ىلا ءا نم اصاب دشا هَ ندع نم ةليآ
 :NE اولاق ءويضْوَح نع سانلا ليإ لجرلا ص امك «هلع سانا دال يلإو
 - ,ووُضصّولا رئآ نم نيلجَحُم اغ e لاق ؟یلْیَمَوی

 لهو لوقيف كلَم ينبيڃيف يباحصأ نم ءاَلْؤه بر اي لوق نورم ال مُكن ةفئاط يع ندصيلو =

 مح

 .كَدْعَب اوثدخأ ام يرذك

 ےجج جس_صح تحت سوچ و



 ل لوألا ءزجلا

 هضْوَح ّنِإف السلا ِهْيلَع احِلاص الإ ءْضوَح يبت لکِلَو) :ُهَلْوَق و مكس 7 م ھر وو الو ےگ و و
 يبت لكل نأ باوصلاو :ملعأ اَمْيِف تبي ثي مل ءاتئيسالا اذه (ِهِيقاَ عرض ٤و مو < ھو مو ہت ريو س

 0 ثيراخلا یف َءاَج اَمَک ًاضْوَح

E E 

 ٠ مة

 مهو اضْوَح يبئ لكِ ند : لولا لوسر لاق : ؛لاق ہل بدنج نب ةرمس ثيدح نم كل درو )١(

 خيراشلا يف ٌيِراَخْبلا هور ةدراو ْمُمَرُكَأ نوكأ نأ وج ينو ةَدِراَو ٌرككأ مهيأ نواب

 يناربطلاو ( 010 4 مقر)ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ء(٢٢٢۲مقر۸٦٢٣/ 4)ّيِذِمْرّتلاو «(44/ ا)ريبكلا
 يِف رْيْبك نبا ُهَرَكْذ اَمَكِهِق ِهِقْرُطي يزملا ظفاحلا ُهَحَّحَّصَو ء(۱۸۸۱مقر۲۱۲/۷) ريبكلا مُجْنُلا يِف
 .(۱/٣٦۳)ہریسفت



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 و ا ھے نم ركض يو( 7 2 و و كل ےہ اگ

 نييزذملل لو هللا لوسر ةعافشي ناميإلاو : هللا همحر فلؤملا لاق ۸]

 ص م قا ل 4~ © . 7 ےل 1م “2 راج ومص و. و

 امو ؛ مٹھج فوج نم مهجرخيو ءطارصلا ىلعو ءةمایقلا موي نيئطاخلا

 و سا راس ےہ م 2 3 م 0 2 4 و ٠

 هلو :ٌنوُحِلاَصلاَو ُءاَدَهُشلاَو نوقيدصلا كلذكو ؛ةعافش هلو الإ يبت نِم

 - و م ريض سهو م ؟۔ ف لع ا « توم م © رحسۃ

 ءاوقّرتحا اَمَدْعَب راّنلا نم جوُرُخلاَو ُءاَشَي ْنم ىَلَع ريك لْضْفَت كلذ َدْعَب

 .امحف اوُراَصَو

 :حرشلا

 يلا طوُرشلاب ِةَعاَفّلاب ُناَمْيِإلا :ةَعاَمُلاو سلا لْهَأ لوصأ ْنِم
 ِلْھأ ْنِم هيف ٌعوُفْشْلا وكي نو ءہنذإي ثوكت نأ :الَعَو لج هللا اَهَركُذ
 هيف لبق ال اَهّنإَف رفكلا ٍلْهَأ ْنِم هيف عوفشلا ناك نإ اّمأ ءناَمْيإلا

 ام ء۸٦ :رشدملال 14 َنيِعْفيَّشلا َةَعَمَس میمن امف # :َیلاَعَت لاق ؛ ةعافشلا

 ةا هيف سيل ٌرِفاكلاَف ۸ :رفاغت ل ٌماَطُي عيش ال ويح ْنِ َنيمِلِدلَعلل

 ءالَعَو لج هللا َنْذَأ اذ هّقَح يف نیا َةَعاَمَشلا إف ْنِْوُلل امو ءادب
 ةصاَخ تاعافش ُهَلَف لک ٌدِّمَحُم ايي وه ِءاعفشلا ديسو ِءاَعْفشلا مظعأو
 .ُهريغو وه ايف كرتشُي تاَعافش كانْهَو ءهي

 ةمايقلا موي َنیدطاَح ا نيد وللا ِلوُسَر عاقب ُناَمْيإلاَو) : هلو
 عفش هل لب ءةَماَیقلا موي فَي ْنَممظْعا وه و لوُسَرلا (طارصلا ىَلَحَو
 لوطي هال ءْمُهْیساَحبَو فقْولا نم مهيب هللا نأ مهلك فقؤملا لهأ يف

 ديدشلا شّطحلاو ءدیدّشلا راو ءديدشلا كضلا عم «فقؤملا مهْيَلَع
 مال

١ 

n 

 سا



 س لوألا ءزجلا

 ىلإ 7 وم اإ فِقٴوم : فِقْوملا يلع ل او ليدشلا فاو

 ماه يام

 نِم مِهَحْيِري نأ هللا وعدي ْنأ مهن ا ؛ لسا نم مرحلا يلوا

 ىلإ نوئأيو ري مآ ىّ نواف الا ىلإ امو نا ىَلِإ ام ءوفقؤملا
 و مہ ےک

 دولتي 7 ىلإ نويو رديف َمِيِهاَرْبِإ ىلإ نوني رعي حو

 مث ءاهت انأد :لوُقيف محم ىلإ تا ءُریلَتْعْيَف ین ىلإ واو

 وهف «هللا ناب الإ دَحَأل ْمَتْشَي ال ہگل «شْرَعلا تحت ًادجاّس ٌرِخَيَو يا
 لك ا ا ا هل لاقي ىّتَح ا رن سا
 ''يٹخلا لأ يف عقشيف ءةعافّشلاب ُهَل هللا ُنَدأيَف ءْحْفَشُت عفشاو ءطْعُت
 يتلا ىمظعلا ةعافشلا يه و رهو ءباَسِلا ىَلِإ رشْحَلا َنِم اوُلِقَتْنَي نأ يِف

 كل ليك ہہی كي لا نیر 0 :ىلاَعَت لاق قْلَخلا ىَلَع اهي هللا هلق

 وه ةةومجملا ٠ ماعلا ء۹ ارم ادوُمحح اماقم كبر كعب نأ ىع

 ادَّمَحُم تآ» : :نادألا َدْمَب لاقي يذلا ِءاَعّدلا يِفَو «ىَمْظُعلا ةَعاّمّشلا

 ٌةَعاَفَشلا وه ءَ و يذلا ادوُمْحَم اماقم لعبا «ةّليضُفلاَو ةّلييسولا

 .ىّمظُعلا
 الأ ام اإ ؛ ؛ 3 مهيف عفش ةّمألا نم رئابکلا لأ يف متی كلدكو

 وهو 5 مهيف عفش ءاَهولَخَد اإ اهن اوُجَرْخُي نأ امو ءَراَلا اولُخْدَي
 و

PEو 2  

 ءايلوألاو ؛َدوُمْفْتَي ءاَيبَألا ميِمَجَو (عفشي وهف تب هاش یک

 .4ظسنُأ نع (۱۹۳مقر)ر۔۳ -۱۸۲/۱)ٌمْلْسْمَو ء(٤٤٢٦٥مقر٤٢٦۱/ ٤)ٌيِراَخْبلا ُهاَوَر )١(

 .4ظرباج نع (۱۸۹مقر١/۲۲۲)وحبحّص يف يراځبلا هاَوَر (؟)

 سا ااا ل ساس



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 رئاَبکلا لأ يف َتوُمَفشَياراثص اوم للا مهو طارفألاو ءَنوُمفْی

 ىلع نوجرخپ نيل : : مه جراوخلاو : جراوخلاو ةلَتملاَو 00 ًافالخ
 هيلا - ؛ ةَعاطلا اًصَع نوقشَيو ل EEE - ملا

 اومس ؛ جِراَوحلا مم دوش ارشیف يااا

 اوقَشَو ؛ِرْمَألا ٌيِلَو ىَلَع اوجرخَو «عورشملا نع ِنَع اوَجَرَخ مهال حرارت
 جرخي ال راَنلا لَخَد ْنَم : تر ؛ةعافتشلا نوفي ءالوَ ٍةَعاطلا اصَع

 ۱٦۷[ :ةرقبلا] ‡ اَلا نم َنيِجِرَي مش امو: یلاَعت هلوقب نولدتسیو اهني

 ةعافشلا اًمأَو ؛راَّنلا نم ُنوجرْخَي ال ٌراَمكلاَ راقكلا يِف لَه : لوقت

 هللاو :ةَكياَت يهو ءرئابكلا باَحتمُا نم ِناَمْيإلا لہ يف يف اته ةدوصقلا

 تہ وذا لإ دنع ْعَمْمَم ىزا اذ نم : ٌلوقَي الَعَو لج

 يف ِكَلَم نم رگو )+ : ىَلاَعَت ۂلوق كلذکو ءُهَدْنِع ٌدَحَأ عفش نو اذِإ هنأ ىَلَع
 رو اش نمل | هَ نوي نأ رعب نِ الإ ا منعش قن ال توسل
 : ةعافشلا اط رش اهيف ورنه 1۲١ :مْجّنلا

 وألا طل اتم « هلل ناي ٠

- 

 ٠۱

2 

 أ اد

 مس

 وهو «هيف « هيف وما نع یر يق 1 ؛ ىطريد ©

 تم يفرط ىلع مادیت لا لك وا
 يَا رئابكلاب نورم نيا «َُلِرْلاَو جاوا ٌمُهَو «ةعافشلا رکا
 .كرشلا ٤ نود

 ےس ا سس سس



 ب لوألا ءزجلا

 27 َ 7 يق ري ا ۔و ہہ م 4 2 2

 ةفوصحلا محو ءقَعافُشلا ِتاّبإ يف ولذي نم : يناملا فرطلاو

 روا ىلإ نووَجْليو «ةعاَفَسلا یَلَع نودي َنْینَل  ةّيِروُبَعلاَو
 ليس رح جس

 نان لاف انيك ءةعاقشلا مهني نوبي اومالا نوو

 ۶ ۔ہےہ مرور رر ےس رس

 ءالؤله تولوفيو هع EEF الو مشر کک اَمولَا بود نم تودیع
 o سو ها ريم و 2

 دلا دنع مرتع لو سوبا 4 هلآ ا

 ءاقلطم ةعافشلا اوفي مل ءَةَعاَمَجلاَو ةا ُلْهَأ ْمُهَف : طولا ام

 اذه .ةّنسلاو باتكلا يف ِنْيَدِراَولا ِنيَطْرَتشلِإب اهو ا لب ءاقلطُم اه اَموُنَْي ملو
 0 م 2

 .ةعافتشلا يف ثلا لصاَح

 ؛ َنييندملا َنْینِمْوُملِل ةعافشلا نوكت يِنْعَي (نيئطاخلا َنْیییدْلا) : لوقو

 .رفكلا ٌدَح ىلإ اولصَي مل نیلا
 ىَلَع ْمِهِروُرُم لاح َنيِنْؤُملِل ك بنلا ُعَقْشَيَو : يأ (طاّرصلا ىَلَحَو)

 «دابجوُتلا لها نم ناك اإ اھ وجار إب اَلا َلَخَد ْنَمِل عمي «طارصلا

 نم یلَع بوصنملا رسيا َوُهَو ءهْیَلَع سالا رم اذإ طارّصلا ىلع مت
 ِرصَبلا حملك رمي ْنَم ْمُهْنِمَف ' مهلاَمْعُأ رذق ىَلَع ِهْيَلَع سالا رمي ءَمَتهَج

۰7 
7 

 و

 تار ماو ساو رو سم رم او ساو يبو م Arlo ساو و ۔ے

 سرفلاک رمی ْنَم ْمُهْنِمَو « حيرلاك رمي ْنَم مُهْنِيَو ؛ قربلاك رمی نم مهنمو

 نم ْمُهْعو ءاوذع وينم مهمو ليإلا باكرك رمي ْنَم مُهنِمَو «داوجل ا
 م هم ع “وہ و o مم 2 Oro اهم قو م

 منهج يف ىقلُيو فطْخُي نمو افخر فڪري م مُهلَ ءايشَم يشي

 الإ | مهيِجْنُ الو انکل َنوُنِمْؤملا « رسججلا اده لع رمت ےب قئالخلا لَك

 ىلع ينعي ١ : ميرمآ ل اهدراو الإ رکن نِإَو + : :ىلاعت لاق ؛ مُهَلاَمْعَ



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ا ° هم م رر ےک ےک 7 >2 ےن ا صر ت ر

 َرَدَنَو وقتا َنيِذَلا ین مث © اًيِضْفَم امتح كير لع ناک طارصلا
 اَمَأَو ء یوقّتلا لَها الإ وجني الف ء۷۲ -۷۱ :میر 4“ انج اہف تيمللظلا 3 ۔"ھ یو” 29 ےس صب 2

 جگ زن و سرب یہ 5 42 َ ےہ دہ 807 l0 ھچ < ھے
 .طارصلا وه اذه ‹ هللاي دایعلاو ؛ منهج يف نوكلهي مهنإف رافكلا

 70 هيب يو اس (ءاشم “م 2 “ہک ہی ہک كد یک وللَو) : هلوق

 نیم هللا رک دقو اع د نم ىلع ريثك لضفت كلد دعب وللو) : هلوق
 7 2 32ن ےس o4 68 2 م62 و

 و م Eo ا ہے ريماس ہل ه٦ 2 ° يو ہ7

 مص مص ناس

 .العو لج

 لج هللا (امْحف اوُراَصَو اوقرتحا اَمَدْعَب ِراَتلا نم جورخلاو) :هلوق تاس و ” . سا e ۔ےے ور م رسم
 لاق ء نویحی الو اهيف نوتومي ال اهيف نودلخملا ِرانلا لها نأ ربخأ العو IU یہ مم ص نوح lO f e> o 4 و ےگ ضي ساو م نيك لسه ٤ سس“ 2

 (ع) نالا يصبو (ع) ین سکس () ییا ست يديم ا : ىلا
 الل يرئْلاَف ۳ -۹ : ىلعألا] چ ديالو ايف تو می الم ٰیڑکلا راتلا لصي ینا
 ىقبيو « منهج ُلْخْدَي اًذَهف هّیغ يف ُرمَتسَیَو ةظعوملا لبقي الو ريكذتلا لبقی 3 ر ےہ هام اسمع 2 e ىلا سا ر م 5 و رہی
 پا 1 و وے ےک ھر یو م 2 ع ے م ما منا مله 2 29,
 «يباذع يِف ىقبي لب ءاحيرم اتوم تومي الو ؛ةحیِرم ةايح ىيحي ال اهيف

 َنِم ٌجْرْخَيف ءامحف ٌريصَيَو قرح ُهّنإف َنْيردَحَوملا ةاصع نم اهلخد نم اما 7 ھ o 2 2 ر ساو م هع
 ْتَلَماَكَت اذإَف ْمُهُماَسْجَأ تف «ٍقاّيحلا رهت هَل لاقي رهت يف عضْويو «رانلا و 3 ھو ےہ لاب موس أ ےہےوک و هپ ې لے ٥ط ۶

 9 5 5 3 1 9 و مو معاش م

 .ةئجلا لوخدي مهل َنِذَأ مهماسجا

5957 

 جس تا



 ل لوألا ءزجلا

 ْحَأَي م منهج ىلع طارنصلاب ُناَميِإلاَو : هللا ُءَمِحَر ُفّلَوْملا لاق 1
 ءاش نم م هه منهج يِف طقسيو e هللا ءاَش رم طارصلا

 .مِهِناَميِإ رذق ىَلَع ٌراَونأ ْمُهَلَو «هللا

 :حرشلا

 .هركذ رم اَمک طارصلا ىَلَح ورا : ةمايقلا مْوَي يف يِرْجَي امم
 بورا رسا اته هب ُداَرْلاَو «قيِرَطلا َوُه :ِةَقّللا يف ٌطاَرّصلاَو

 ءىفيّسلا َنِم ُدَحَو ِرْعَشلا َّنِم قدا ؛اًدج ٌقيِقَد وُمَو ءَمّئَهَج نٹَم ىَلَع

 مهب يِرْجُن ؛ْمِِلاَمََأ رذَق ىَلَع هلع قئالخلا رمی ءرْمجلا َنِم رحأو
 مو

 هيلع سالا ٌروُرُمَو «كّلَه جني مل ْنَمَو حلف قف اجت ْنَمف ,مُهلاَمْعأ

 قبلك ري نم منيو ءرَصبلا حْمّل رَ نم مهم ؛ ولامع رذَق ىلع
aSرد دفاعات مع  

 نم مهنيو ؛وْيمدق ىلع اودع ودي نم ْمُهْثيَو «ليإلا باكرك رمی نم
 يف یقلْیو فطخُي نم مهنيو ءافخز فرب ْنَم مُهثعَو ءایثَم يعني

 : ىَلاَعَت َلاَ :ةّيوَبتلا ةنسلا يِفو ؛مٔیرکلا نآرقلا يف ٌروُكُذَم اَذَهَو .منهَج

 4 ج وک دریک برکا تحتل كير )
 ہا ا اح فیر لع پب لق نأ ىلإ

 مسرور و

 دورولا وه اَذهَف ءطارصلا ىلع روُرملا َوُه دورا اَذَهَو ؛مٹھج ينعي ۱

 ا7 سس



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 4 اهذراو ال کن نإَو ال ْمِهِرْيَغَو مومل ُباَطخاَو ,نآرقلا يف وكذا
 ا لك لوما فلكل ركوب ترا تاک را هلع ردن
 َنيِذَلأ ن مش ٭ ءَكلَم طقس ْنَمَو هلا ّلَخَد ُهْنِم اَجَن ْنَمف ءطاَرّصلا
 الو «لاملا ُةَرْثَك الو ءندّبلا ةو يِّجَنُي ال «ىَوقَتلا الإ يجني الو 4( أون

 .ميركلا نآرقلا صن اذه ؛ یلاَعتو ُهَئاَحْبُس وا یٰوقُت الإ يجني ام «هاج ا 8-5 ا 2 2 رپ “ےہ 0 ر 2 روم رمال ه2
 ىلع ٌروُرملا :اھنِمَو ِةَماَِقلا لاوهأ يف ثيداحأ ٍةنسلا يف تءاجو ؟۔ے و ع+ سو م 2 0٤ ۔٤ ےک 0 ص حصص

 ُناَمْيإلا يِفْي الو هيلع روُرُلاو طارصلاي ناَمْيإلا َنَم بالف طارصلا
 يهو «ىَوقّتلاي ِهْيَلَع ٍروُرُمْلِل ناَسنِإلا َدِعَْسَيَف ءلَمَعلا َنِم دبال لب كلذب

 ۶ تر ھم کہ 2و2 و یا >7 وكي 2 ميم <
 ؛(ہللا ءاش نم ڙوجيو ہللا ٌءاَش ْنَم طارصلا ذخأي) : هلوق .حلاصلا لمعلا

 !/؟ :ميرما ایت اہف ترول ردو وقَتا نیلا یت مث لہ : یلاعت لاق امك ےھت ص ED 26 م ماد م 2 2
 .هفطَحي تر یا رم فِطْخَت بیلالك ِهْيلَع طارصلا نال ر ا ا o ماب م هر چیک ب

o كو (ڑوجیو) هْيَلَع رمي : ینعی. 
 ناميإلا لها ةمايقلا موي يف (مهناميإ ردق ىَلَع راونأ مهلو) : هلوق 7° ہ٤ rag صر ٢ع ه2 كتر 8 یگ ھدیع ھ

 مَا ترتب یل مشر )+: ىَلاَعَت لاق امك ءوي نوشمي رون مهل نوكي
 وت لڪ قع كِل ال زفغاو ارو اک ختأ اکبر نووی موتمْنأبَو 1 ھر ےس ےس اس عز ھ۳ روف می مس 7و2 ريل ي . ل 2
 ریبأَو مهيأ نیب مهرون لعضش ِتتنِمْؤَمْلاو نينمۇملا یرت موب ء۸: میرحتلا) رددد ےک مسا 51 ور ے۔ مس ۔ہ سوو حم مس ر همم ور وو <

 × خليملا زا وُہ ترک ابن نیک ربل ق نم یر تلج قیيا كرش MN یوم 72 ر ع ص ہی ےک مک وو ےہ رےہ رشہ ر
 مالسإلا يِف اولخد مھٹال «لّوألا ىف اروث نوطعي نوقفانملا ء۱۲ :ديدحلا] ٠ ےہ مو سک ٤ 7 طط روک وت دو ناک

 ےس و



 ل لوألا ءزجلا

 تا ني انزل رطح اور ادام لمي َنوُلَماَعْیَف مالسإلا ا

 فطن م < سے یے ديا
 اثم" تيلي ثقفتشلاو ةوثفتنلا لو مب )+ ءقَملط يف َنْوَقَيو مهو ام يري م موم رے cd مه رو4 يو
 ينعي 4 اتورظن ہورظنَ مولا فلخ َنوُمْسَی مهال ءاورِظَتْلا :ي ينعي 4[ اًبورظنَا

 ھے مع ص ے۸ سک

 26 روس مهي برش ارو اوسی اوشا ارو اوم أوعجر 0 00
 ین ( تم لك م رہ (2) تما لک نم ئزولکر ڈا ری وس قصے 5 سو ے مم ن 5 ر ن

 a NIE ا ےہ شے ےہ ہوش
 لوح فل الا ترک و ش ید لب اولاق 7 یف

 ۶؟ وہ ے ہے ھے مر <, 22< ےہہک غ1 44 ھر ر 0 عي

 أورفك يذلا مالو يدو کنی دوب ال ما ا وورَعْلا لأي کرو هلأ وک
 » 0 Foro ذي رار ےب

 ارو وكي ناَمْیِالاَف -١ ۳: :ديدحلا] 4 ٌرْيِصَمْلا تے

 ہللای داَيِعلاَو ٍةَمْلَظ ىف َنوُفاَلاَو ُراَثكلا ام ؛هبحاَص هپ ريس ٍةَماَيِقلا موي
 ے ھم وص م نک رے ھے

 .ںوبھذی نيأ نوردي ال

ê 



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 .ةَكْئَدلَمْلاَو ِءايبلَألاي ناَميإلاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 :حرشلا

 ؛ِءاَييْتَألاَو ٍةَكِئالَلاي ُناَمْيِإلا :ناَمْيِإلا ناكْرأَو ناَمْيإلا لوصأ ْنِم
 ينريخأ» : : يبل َلاَق َنْیِح السلا ِهْيَلَع لیِرْبج ِثْيِدَح يِف امك اَذَهَو
 مويلاو هِلسرو 4 کو ویکِئالَمَو واب نِم وك نأ : :ناميولا : : لاق ؟ناميولا نع

 اولو نأ ریا سيل Fo : نآرقلا يِفَو ' "یرشو وریځ ِردقلاب نوو ءرخآلا

 وَلاَ واب ماء ْنَم لَا َّنِكلَو یرغمل قرشتلا لټ مک
 ماع # : یلاَعَت هلوق يِفَو ء۱۱۷۷ :ةرقبلا 4( نو پٹکلاو كسب

 وکم -هكيكمو لأي نماء یک نْومْؤملاَو ویک ني یل زا عی سرلا
 «([586 :ةرقبلا] 4 اتا تم أوُلاََكَو شو ی رکا ےک نيا ويم

 بشع َقَحَسِإَو ٌليِهَمْنإَو ها لا درا امو ال رنا ام تاو کمان اووف را
 نیب فرس ال مھر نم تولا قوا امو ئَسِعو ئسوُم قو امو ِطاَبَسَألاَو و 7 4

 مِهْلُك ةكئالملاب ناميولا بيف ء١1۱۳:ۃرقبلات 4( نولسم هل ل نحو مُهْنَم رح
 0 70 o ےس
 ْنِم ملاع مهو ولم عج : كالو مسي مَ نمو مهتم هللا یس ن

 “جر
 اماو ءِراّثلا ّنِم ْمُهَقَلَخ هللاق نل ا اأو ءٍروُنلا َنِم هللا مُهَقَلَخ < بْیَلا ملاع

 .ہؤظشباطخلا نب رمع نع (۸مقر١/٦۳)وجٔبحّص يف ملم هاور )١(

 لل ا حج



 ل لوألا ء جلا

 ىلاعتو ةتانس هللا ركذ امك ؛ نيم ِءاَم نِ م نبط ْنِم ْمُهَقلَح ناف سئإلا
o ھو 2 

 مهب نيو مَسُي مل ْنَمَو مُهْنِم هلا ىّمَس ْنَم مهلك ٍةكِئالَ 7 ناَمْیالاف .كِلَد

 : ا

 اًَكَدَصُم ولا ندب َكِْلَك لع لر ناف لبرل ودع تاک نم لق )+ : یلاعت

 هَل ودع ناک نم تیل تنمؤملل فرات یدو ویکی تیب امل

 :ةرقبلال نيرفكَلِل ٌوُدَع هلا کراف ٌلئَكيِمَو لرو -هِلُسَرَو درم

 ءةكئاللا عيِمَجي ٌرِفاك ة مالم نم دحاو لَم ُرفَکَي يا IA» ۔۷

 محم ىلع لرب يذلا ناك ول ءا ودع ُدَع ليربج :نولوقي َنْیَِلا دوُهيلاک

 د نيو ال او خو ليج لَ 0 ليس رت
 ا رر اودع تاک نم لف لپ ةّيآلا هح هللا لزا
 0آ
 لج هللا ْنِم وه اَمَنِإ «ليربج ْنِم وه سيل “ "۷ : ةرقبلا] وللا

 يحّولاي ٌلكْوُم ہو لوس اوه اَمّنِإ ليربجو
 تاج ليربج ا نإ :لوقُي 5 مالال برشا ةلامضلا تئاوطلا نمو

 ر٤“

 اَمادأَو َةئاَمَألا ناَح َليِرْبِح ّنِكلَو يلَعِل تناك َةَلاَسرلا ّنأل ءَةئاَمَألا

x 

E 

 : ليربج نع تو وی ہٹ وس ہہ رر وت پہ

 ندا كبل لع لر هن لیرجل اَوُدَع دع تاک نم: ةَبالا هذه 4 ًارقف ' 'ةَكِئاَدَمْلِا نم دو لا ودع كا”

 . 4( وم



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

I نج + : يعي «ردیح نع اًهَدَصف ُنيِمَألا ناخ: مهرعاش لاق تن © م 

 اّیَألاَو لسرلاب نو 7 عفت لا ٠

 ْرَمْوُي ملو ءعرشي هّيلإ را م :ييتلاو ٭
 وم
- 

 ےس رح ےس

eةلِتي رهو عش يل يجوأ نم : :لوسرلاو . 

 <ت ےو سورل س سمس امم لە

 0 ةلزنم ٍةَعيِرْشي ثعبي لوسرلا نأ لوُسرلاَو يللا َنْيِب قرفلاو

 ءاَيبْنأك ء لُسّرلا َنِم ُهَلْبق ْنَم ىلع تیس يتاح

 28 انا ہجر یم ود 2

 لا تريلا اهي مکن لت یک اني وَ
 5 < ىم 3 مو o o2, e جے ے7

 ىلع تلزنأ ىلا ٍةاروتلاي َن ن مهف ا٤٤ :ةدئاملا ُراَحَلاَو َنوُينَِسَرْلاَو
 يّتأَي ُهّنإف لوُسّرلا فالخی ٠ و 0 ماه لا
 لبق نم ةلاَسِر غيلڊتب ُرمْويف يلا ام انت اَن هلم ديرك

 اک وم حر فَلاَ اذه وكما ق يف لإ یوُ دقو
 ءاّييثألا نأ وي نوي نأ ْمُعَْي يذلا ياب ىح رفاک ؛ عیم٣ُ اب رِفاك وهف
 مهتقيرط «ةدحاو ةليسليم “تالعل ةوخإ ءاّيبتألا» :# لاق ؛ ةَوْخِإ

 5 هاف

23 

 ٹپ

 یو ور فریم یف ميسو O /7) هجيجص يف يراخبلا هاور (۱)

 .ہدحاَو مهئيدو ىتش یت یئ تالَعِ ٌةَوْخِإ ءاَييئألاَو» : : يراخبلا ظفلو طة ریره يبأ نع

pg 



 لس لوألا ءزجلا

 E ؛ عيمجلاب بكم وهف مهم اج RE دار
 0 رص مرور 2و ماا ےس مے

 دوهیلاک یس نِمؤي هنأ معزي يِذلاَف . ہللا لسر مهلك ءرخآلا عم

 ٌنورِفاك ٍءالُؤَهف اس ةالّصلا مِهْيلَع نيمو سحب تورثکیو
 ساه را مرار ھر ظ ہم

 یسوم وهو «هپ نوئِمؤُي مهن نومعزي يذل ىلا یخ ؛ِءاَْنألا عيِمجي

 لاق محل * ركز ىسوم وی َءاَج يذلا باّتِکلا يف ّنأل ٌمالَّسسلا هيلع

 و ليغإلاَو ےہ و د 5

 ےہ مرو

 تريلا ڈک ٹاک ىلا لكلا ھم "یر تیر لا
 ۓ

 مه َكِيلْوَأ ۽ هعم لزنأ ىذا روثلا اوعبتاو هورصتو هوررعو وپ أونَماء وع پو ىدا رڈلا اکا و

 عم
 امك هَئوْفرَمَ بَتَكَلا مهتا َنيِذَلَأ # « 61617 :فارعألا] 4 تروحلملا

 ومحب رفکلا یل دس ا مملح نکل N67 : یا م توفرعب

 لضف نورك ْمُهَ ؛ ليئارسإ ينب نع هر جرخت ال نأ َنوُديِرُي منال

 يرللاف 104 : ءاسنلاا ولصق نو . ہرا ےہ متاع ام ام لع سالا تودس_ 1 0 ‹ هللا

 ر ودمي رے Soro را

 مهال وللا لوُسَر هنأ نوملعي مهف الو ؛ يغبلاو حا وک ٌمُهَلَمَح

 رار رت یس ارگ .ليجنإلاو ۃاَرْوُنلا يِف ُهَنوُدِجَي

 ا اق
eےس : 5 ص  

 یب ام اكْدَصُم كَل ولا وس یا لی نس بن میرم نا ىَس لاک دل )+ : یلاعت
 ي

 ل 230 ۱ سم ر ورورد 2 ےک ل ۶س | م دو م اس هر دمع

 وسرلا وه نمو (1 : :فصلال 4 دم هسا ىدعي نم قاي لوسر ارشیمو روا نم ىدي

 ورق با 57 ٭ ل و
 همساو اک دمحم الإ ومر ندع دكي ات اب هل ؟ ١ ىسيع دعب ءاج ي لا

 و



 يراهيربلا مامإلل ّىنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ګو ساس و ون ہے

CP E 1# انا ROVE 

 :الَعَو ٌلَج لاق اڌ ذھلو « «عيمجل اب ٌرِفاَك يِدَمَحُمي ٌرْفكَي يِذْلاَو ؛ عيمجلاب

 :ءارعشلا € نيلسرملا جن ن تک ٠١ مُهَو حوت لسرلا وأ نأ عم
 نال وت هاو واج یدل | ينعي َنْیِلَسْرل ا اوبك : لاق کل < اخوت و

 ءٍلُْسُرلا عيمجي بكم وهف لوُسَري یک رم ٣ نیلا داع تدك

 بصَا بدك )+ 2141:ءارعشلا# َنيِلَسرَمْلا دومک تبذک )8 ء1۱۲۳ :ءارعشلا

 ء میم ای ٌرِفاك وه داو يزلاف 21177 :ءارعشلا] 4م نيلسرملا کیک

 : Eويسر هللا نيب أ ًاوفرفی نأ توُدِيِريَو ءهِلسْرَو ساب َن نوری تا

 كرك َنْيَم ْأوُذِخَّتَي نأ ّن نودي ضعب رتْحََتَو ضعبب نمی تم ےرولوقیو

 تیر وم ءاسنلا4[ اَقَح 0 0 كلا مه كيتؤأ ل البيس

 مُهّنَأل عيمجلاي ناَّمْيإلا َنِم دبل < 0 « ضعبي

 0-8 ىلا احس ہللا دنع نم اوؤاج مك لا لس مل

 ْبَهُذَم اذه .ُمالَّسلاَو ةالّصلا مِهْيَلَع مهراب مرج 07 مهرجاب
 ہہ م

 عام كسلا لهأو ٌَِمِلْسْلا

57575 

 ج ي



 ل لوألا ءزجلا

 اَمُهْنَأَو «َقَح َراَلاَو ّقَح ةّنِجْلا أي ٌناَميإلاَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 3

 َتْحَنُراّئلاَو «شْرَلا اَهْفَقَسَو «َحياَسلا ِءاَمَسلا يِف ةّنجلا ءَناَتقوُلْخَم

 لْهَأ َدَدَع ىَلاَعَت هللا َمِلَع ْدَق ءِناَكَفوَلْخَم اَمُهَو «ىّلْفَسلا ٍةَعياَسلا ضْرألا

 ءادبا ناف ال ءاَنْخَْيْنَمَوِراَثلا لهأ دَدَحَو ءاَهّلْخدَي ْنَمَو جلا
 ناك مالّسلا هْيَلَع ْمدآَو «َنيِرِهاَدلا َرْهَدَو «نيوليآلا دَ هلل ِءاَقَب َعَم اَمُهُؤاََب
 .لَجَو رع هللا ىصَع اَمدْمب اھٹِم جِرْخأف ءَوقوُلْحَمْلا ةيقاَبلا َةَنِجْلا يف

 ؛حرشلا 7

 يف امو «هيف اَم عيمجب رِخآلا مّويلاب ُناَمْيِإلا :ناّمْیالا ناكرأ ْنِم
 لإ تا 4 0 ےہ وس و یس و کے هم
 يتلا ةنجلا يِف نونمؤملاف ءءاّرجلا اراد امْهَو ءراثلاو ةّئجلا :رخآلا مويلا
 ھو 21 اج ے5 e 7 2 3 ا مام ھو هه مث

 اراد امهف «نيرِفاكلل تدعأ يتلا رانلا یف رافكلاو «َنيِقتملل تدعأ
 ےھ رے هك ا و ا یک هللا م سوم سمك سس و روھ 2

 اهيف سيلو ٍءاَرِج راد ةرخآلاو ءازج اهيف سيل لمع راد اًيندلاو «ءازجلا

 o aT 2 oO ص یک 3 هديه كم ےک هيف سا

 ناميولا لمشي نأ دبال هال ءرِفاك وهف رانلاو ٍةنجلاي نمؤي مل نمف 2( لمع

 ىو 02 سہ ىلع وک ھا ںیہ > هس 089802. ٹو

 يِف روکذم اذه ءرانلاو ةنح ا كلذ نمو رخآالا مويلا يِف حص ام لك

 2 ظ2 ۔ںیک خو ۔وھئ وا٤ َ و ےہ ےک اي و وس 0 یم

 ةييطابلاو ةطمارقلاك اًمُهلْوأَي وأ اًمهي رفكي يذلاف «َعِضاَوَم يف نآرقلا
 2 7 0 تے “َ ےہ عرب 0 ھ2 ےک و و رک

 ءرانلاو ةئجلاي ناَمْيإلا َنَم بالف ءلَجَو رع هللاي ٌرافك ٍءالُؤَهَف اًمُهئولُوُأُي
 ۶ ےب ل رم م: وف صرع مھ ا مک مسام عار کر

 امهو «ناتیقاب امهَو ء َنْیِرِفاکلِل ٌراَدَو َنْيِقَّتملِل راد «ناَكيِقيِقَح ناَراَد اَمُهْنَأَو

 و 1 5 5 7 ہرے ۰ ھ2 ےس 5 2 َ ےن ےہ مرم ٠

 يف ىلاعت لاق ءناّیتْفَت ال ناتیقابو «نآلا ناّتقولخَم «نآلا ناَنَدوُجْوَم
 ےگ 6 اش 7 ا چ 0

 تدع ۴ :رانلا يِف لاقو ء٣۱۱۳ :نارئِع ل04 َنيِقَتملل ٌتَّدِعأ # :ةنجلا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ -

 اللا و هل جی 70 ا وک ص گرم

 ةدوج وم اهنأ ىلع لبلد :ئتٌدئأاَ ةملكو ء١11۶ نار لآل 4گ نرمل

 ءایشَأ َرَكَذ لو يللا نأ لدي عم اميِف قل 1 ين ہانعم 2 ا

 توا ةدش ند : لوق اھْنِم ءراتلاو لا و لع لذ

 م

 يف ًاسْفن تی نيسفت منھِجِل هللا لعج» :دربلا دش يف لانو 0 بنهج

 وهف دربلا ةديش ھ2 ءءاّكشلا يف ًاسْفكو :ٌنوُدِحَت ام ّرَحأ كلو ءوفيصلا

 دو لک ئ4 :ناتدوَجوُم مهن ىلع َلَدف "' منهج ریو نم

 ےس ا ر

 نب ةدابع ثيدح يقو ؛ ةَكْيالَم امهي لکَوَو ؛ نيِقّتملِل هللا اًهَّدَعَأ

 ناو لا الإ َهَلِإ ال نأ هش ْنَس 0 لوسر نأ الا
 مرم یلِ هال همك وسر للا دبع یّسْیِع ناو «وللا ُلوُسَر ًادّمَحُم

 نك م
 ّنِم ناک ام ىَلَع ةا هللا « قح رائلاو ح ةجلا و هم حورو

 الت يِفو . «قَح اَلا وح ةا ناو :هل وق يِف دهاشلا دب (لمعلا

 وح ةنجلاَو 2« قح كدعوو ءّقح كۇاقل» : لاَ دك هنأ ليلا ة الصِ يتلا

2 
 0 راتاو

 يوم

 نع (1515مقر١/٠4)وهحيحص هحٔیحص يِف ٌمِلْسمَو ء(٥١٢مقر۱۹۸/۱)ِحْیحّص يف ٌيِراَخْبلا هاور ()

 اظ رمُع نباو ةَرْیرُه يبأ نع : يراخبلا ةياورو ‹ ه5#ةريره يبأ

 نع (171/مقر4 717 ١)هجيجحص ِهحیحص يف َمِلْسْمَو ء(٥١١مقر۱۹۹/۱)وحْیِحًص يف يراخبلا هاور (؟)

 .#طريره يبأ
 .(18مقردال/ ١)ِوِجّيِحّص ص يف ملو ء(۲٣۳۲مقر۸/۳٦۱۲)وحْبِحّص ہجْیحص يف يِراخلا اَور (۳)

 نع (۹٦۷مقر١/٥٦٥٦)وحٔیِحّص يف ٌمِلْمَم ء۰ ٩٩ مقر ۳۷۷/۱ )و حص حص يف يراَخبلا ُهاَوَر )٤(

 ناک سابع نبا



 س لوألا ءزسجلا

 .نآلا َناَقوُلْخَم : يأ ناوم َمهنأَو) : هلو
 يف حص اذه (شرعلا اًهْنَقَسَو نال ءامسلا 7 راز لوق

 ام للا ليس يف َنيِداَجُمْن هللا اَهُدَع ةجرد گا نجلا يف دد ثییلحا

 هولأساف هللا ماس اذا «ضرألاَو ِءاَمّسلا نی امك ٍنْیكجَرَذلا نيب
 هنيو ءْنَمْحَرلا شرع ہَقوكَو جلا ىَلْعَأَو ءَةْنِجْلا طسوأ ُهلإَف سْوَدْرِفْلا
 یم لام ف ل يف ِءاَمَسلا يف ةا نأ 2 و رانا جفت

 يف ُراَنلاَو «ءيّش یَلَعَأ ۸۰ نيففطلا# َتیيلِع ىف رازُمْلا بنك نإ 5ک +

 ام كرنا امو عا نیچی ىنَل راًمثلا بك َّنِإآَلَك :  یلاَعت لاق َنْیِلِفاَس لقتمأ

 ۷۰-۸ نیففلطل4( نت نجس

 مِلَع الَعَو َلَج هللا (هّلْخَْيْنَمَو ا لهأ َدَدَع هلا مَع ذق) : : هلو

 ا كو ا لهأ مِلَع هنأ : كلذ ْنِمَو «يِلَرَألا هيلي ٍءيش لک

 يش ىلاَعتو ُةئاَحبُس هيلع ْنَع بر ال ءاًهلْذَي نمو الا لأ ملَعَ
 .ظوفحلا حولا يف ُهَبتکَو ُهَمِلَع ُهَمِلَع يش لک

 اذهو ءادَبأ نايم ال ناَتيِقاَب ناَراَد ُاّثلاَو ةا (ادبا ناّيتفت ال) : هلو

 يف هللا كِراَشُت الع ا «ناّيتم راتاو ةّنجلا ٤ نأ یری نم ىلع در ةف

 يف لتا یا 5 سلسلا نوعي نيل مهو 00
0 

 جلا ةيدبأو هللا ِةّيِدَبأ نيب قرف كاته :لوقتو .مُهْنِم ًالْهَج <

 .ه#فةريره يبأ نع (۷٢٦۲مقر۱۰۲۸/۳)ِحٔيحّص يف ُيِراَخَبلا ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل ّىنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ہم ° 22 ا م اے 0 ت دع ص یس ص بر لع 7 5 ا م راع

 اماو ءالعو لج هتافص نِم ةفص «وي ةقئال العو لج هللا ةيدبأ ءرانلا
 6 ےک م 1 م 2 هو 0 5ر رپ 0 0 236 “ےس با 27 3

 ةيدبا يهف ؛ ىلاعتو هئاحبس هللا قلَخَو هللا ءاقبإي یھف راثلاو ةنحلا ةيدبأ

 ھو ےک سم اس قل ےس 5 6٤ 2 ت یک و 6 6 ا 37 6 و ر 2

 هتيل اف الَعَو لج هللا ام ء ديبالا اهاطعأ یذلا َوُه العو لج هللا ( ةبستكم

 ووټ مع

 .ةّيناَذ ةفص ءهياَفِص نو فرص هتیِدباو

 ُءاَقََو «هللا ِءاَقَب مَم اَمُهُواَقَب (نيديآلا دب هللا ِءاَقْب عم اًمُهؤاقب) : هلق
 نيب َهَباَشَت الو ءاَمُهَل َةياَهِن ال ِراَللاَو ةا ُءاَقَب كيذكف «ُهل ةّياَهِ ال هللا
 .تافّصلا ِراَسَک « ٍنْيئيِدَبألاَو نيئاقبلا

 .ديِكأَت «َنْيِرِهاَدلا رھد) (َنيِرِهاَدلا رھدو) : لوق

 هللا َقَلَح امل (ِةوُلْخَلا ةيقابلا ةا يف ناك ُمالّسلا هيلع ٌمدآو) : لوق

 هدَسَح ةكالملا ىَلَع هِلضَف ٍراَهظِإَو هَل هللا ماَركإ نِ لّصَح ام لّصَحَو مآ
 کت بت يع كو نا ھا کک نأ ناو ا ىلع نسل

 ادع هنو او هللا كيو تأ نسا دل لاق الَحَو لج هللا «ٍرْبكلاَو

 نجلا هِذَهَو ءاَمُهل اماركإ ةا اَمُهتَكْسأ هللاف ٥٣[ :ةرقبلا] * اَمُتَنْس تح
 َنِم ِهِلْكَأَو َّمَدآ ِءاوغإ ْنِم َّمَدآ َمَم َسيِلْبِإ ْنِم لّصَح امل مث ءءاّمسلا يف
 اَنْلُك > ضّزَألا ىلإ َسیِلْبِإ طَبهَأَو َمَدَا هللا طبشأ ؛ اَهْنَع يه يلا ٍةَرَجَّشلا

 مدل هللا َرَمَغ ْدَقَو «ضْرَألا ىلإ اوُطَبهَف 08:ةرقبلا ( عيب اهني أوُطيفَأ
 هنبثجا مش ن ٰیوغف هير مداء قصعو )© ء۲۳ :فارعألا] ھم َنیِرَِِحْلا نی نن : را ےس م ےہ ےس سے ور و صا سا 070ص تتحول زینت دل نو اكس اتاط اتر الا ةْجْوَرَو وُه وللا ىلإ با هال



 بل لوألا ءزجلا

 هللا ىلإ السلا اَمِهْيَلَع ٌءاَوَحَو ْمَدَآ باف ۱۲۱-۱۲۲: هط) چ هی باق ہیر

 هدرط كليو ءبي ْمَلو يع يف رمَتما ةف سيلنإ اأ ءاسِهْيَلَع هللا باق
 سش لكل داق ُهَلعَجَو « هو هَمْحَر نِ هلا

 جلا َنِم ُهَجاَرْخِإ (ٌلَجَو رع هللا یّصَع اًمدْمَب اَهْنِم جرخأف) لو
 يف كلذ هللا كد اَمَک لجو رع هللا ىَلِإ باگ هَ :هتيرصخم یَلَع هَل ةبوقع

 .نآرقلا

 تو و



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 .لاجدل | حيسَملاب ُناَمْيإلاَو : هللا ُهَمِح َر فلؤملا لاق ٦

 :حرشلا

 َوُهَو ءِلاَجّدلا حْيرمملاُناَمْيإلا :ٍةَعاَمْجلاو سلا لْهأ لوُصُأ نم
 يذلا يدل وهو ءُدوَهَِلا هعبتيو دو هيلا يِف جَرْخَي مَدآ ينب نِم لجر

 بسلا وه ْمُهيدْهَمَو ُهَنوُعَدَی دوهيلا «هيعدي لك يدم نال ءُدوُهْيلا ُهُرِظَنْنَي
 نم نولوقي امك بادرسلا يِف يِفَتمملا يملا نوري ةعيشلا ٠ لاَجّدلا
 هل ُهْنَع َرَبْحَأ يذلا يدها نورتي ِةَعاَمجلاَو سلا لْهَأو ها نيسحلا یر

 20 ہے رے

 تيب نم ْلُجَر وُهَو ىتْملا يف را 3 ٍةَحيِحّصلا ثيِداَحُألا يف لكْلوُسَرلا
 يابو ؛ِناَمَزلا رخآ يف رخي يلع نب نسا لآ نمو لوسا

 يصبو «ًالذَع ضْرَألا لَو ءہلا لیس يف ُدِهاَجُيَو ؛ثومِلسْلا

 یر ا تپ

 تجسس جہ ٠
 الم عروج لو

 ئيهي هنأل « ضْرألا يف هريس ةَعْرْسِل حيا يمس ُلاَّجّدلا حْیسَلاَ

 ل  ضْرَألا يف رسل ةع نم كمي ام بابتسألا ني هل هلل

 :لاجدلا نذل. تكلا وهو لَجُدلا نِ لاجدلاي ٠ يمسو ءةَػثْفلاو

 000 يِعَدَي هن تح تاک هنذل .ُبَِكلا وُهَو ِلّجّدلا يف علال

 قراوخ لمعيو تان تم ء هللا هك ْنَم الإ وبس سالا ُنِيَتْفْيَو



 لوألا ءزسجلا

 , ةّيزاطْيَش قِراَوَخ يه امنو وساَماَرك تَسَيل ةيناطْيَش قِراَوَخ : يِهَو
 ْتَرَدَح كيتو ديب ُطَحَف .داَبلا ءاليا ةَ هدي ىلع هللا اًهيِرْجُي
 "رم دیت نأ ان رماو 04 دمحم انيك هله رد نم ر کاو ءا الا هب

 ْنِم : مَا ْنِم هللای دعست ُثْيَح ؛ِرْیحَألا دهسا يِ اتيالص يف هيف
 ةَ نيو «تاَمْلاَو اًيحملا ٍةَنْثِف ْنِمَو ؛رْبقلا باذَع ْنِمَو «مَّئَهَج باَذَع
 .لاجّدلا حيلا

 َوُه اذه «هللاب دايعلاو ضْرَألا جَو ىلع يرجَن ةف ربَكَأ يه هتف
 ْمُهَنَحَتْماَو مُهاَذآو َنيِمِلْسمْلا َقّياَض ذق كلذك َوُه اَمَْيَيو .لاّجّدلا حْيسْلا
 هليو لاجدلا بَْلْطَيَف ءءاَمّسسلا َنِم لرلي مْيرَم نب ىَسْيِع حيلي اڏو

 ريسكيو «ضرألا يف لدْعَيَو ءَرْمَألا ىَلَوَيو ؛ُهْنِم نيمِلسلا َميِرُبَو
 نوا طبت مالسإلا نيد الإ نيد 9 الو (ريِزْنِخلا ٌلّدقَيَو ؛ بيِلصلا

 م ك 2 2 ها مع و 0 or م 0 77 هو عر 20 2 ا

 ٍةعيرشي مكحيو «مالسإلا الإ ىقبي الو رفكلا نايدأو مئارصنلاو

 يم Orf Bo ارم ۱ تب ا 1 ہو ردع ڈاک تم

 ْنِم دوك اَمَُه اح .مالئمإلا ةَعيِرش هيعيِرشي ًامِكاَحَو ءال لوسا ًاعيات
 حیا لوُرُت ْنِمَو «لاّجّدلا ٍروُهَظ

 « وللا نا اري ةهاعلا اد حسمی هال : ليق 22۵ يس يمسو

 یَمعَألا ىَلَع هدي ْحَسْسَي هنأ «ُمالّسلاَو ةالّصلا ِْيَلَع هِتاَرِجْعُم ْنِم اَدَهَو
 كِيلذلو «ٌمالّسلاو ةالّصلا ِهيَلَع یحلَسی ُهْصَرَم لور ِهَمَْألاَو ٍصرْبَألاَو

59525 
 .حيساملا ىمي حيلا يمس



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ےن ےن رص ےس

 وْيَلَع َمَيَرَم نب یّسیع لور ُناَمْيِلاَو هللا هَمِح ر فلولا لاق 1
 لكِ مہاقّلا فلخ يصد ءجزرتتر اجلا لكم ٥ زني «مالسلا و کک

 ہو 8پ | هِفدَيو توميو ءَ دمحم م

 :حرشلا

 ْنِم وهو (مالسلاو ٌةالّصلا هيلع ىسيع لوُزتي ناَمْيِلاَو) : هلو

 .ىَرْبكلا ت ةعاَسلا تامالع

 ُهَلْيَق ُدوُهَيلا دار امل عفر هللا نال ءواّمّسلا ّنِم ييي (ُهلوُرُت)
 مهيد دي نيب نم هللا ُهَعْفَر ِهْيلَع اوُلَخَدَو ُهَبْلَصَو ُهَلْيَق اورشابيل هيل اوُؤاَجَو

 ر ۔ قر 2 72 مه ريب

 هنأ ُنوُيَظَي لُجّرلا كلذ اولتقف ٠ ؛ لُجَر ىلع هش ىقلأو ءور ال مُهَ

 4 أك م یل وص اکر و انو : ىلا لاق ءوُم سیو حنس
 وه لجرلا اذه نال : : لیق لا انه ىَلَع هه هللا ىقلأف ٠۷ : : ءاسنلا] مو س

 لاق نيرو ا نِ ىَسْيِع عاب نم لِ :لیقو O هيلع ْمُهّلَ يذلا
 ربصف دتا كل 7 يهبش كيلع ا : مالّسلا عا

 .كيڌي ةا ديرب هلال «بلصلاو لتقلاو ةبشلا اده لّبقتو لجرلا
 ناکَم َوُهَو دل بابي َلاَجّدلا ليي (لاجّدلا ُلُققْف لزْني) هلوق س سب ھو گر 3 دق

 امك تا اذان لاجدلا مالسلا ء هيلع ميرم نب ىسيع تا ‹فورعم

f 

07 9 o هلتقيف ؛ هتيرَحي هبرضیف هنو ولدي م والا يف للا بودي. 



 ب لوألا ءزجلا

 ا ےس محم لآ ْنِم مئاقلا فلَح يلصيو ءجَوَزَتيَو) : هلؤق ھ << ١ م ٠ 1 مہ 0 دام ڑھ © س رم م
 ۳ لص 1 نأ 2 00 دو ب مل هي “29 4 راثآلا 1 3 یف ءا ۶ك جوزتی)

 لِي گل ای ہہ هنو بلطي «تياك اڌهف يدها

 نأ يدها ُهْنِم بلطي و ةالصلل ن هم وجم نومللسْلاو ءٍرْجَفلا ةالَص تقو

 07 یر نوا ضب كلب e ٠ : :حْيرمْلا لوقف < تیا یس

 .يدهلا فلَخ

 لولا مساك هما ادع نب دمحم ؛ يلا َوُه : مئاقلاو

 :اولاق يلع نب نسا تيب نم وهو ءلوُسرلا ا مساك هي مساَو
 نم ہةَيواَُمِل ةفالخلا نع لزا امل هلظؾنَسحلا نأ : ملعأ هللاو ةمكيحلا

 ۱ ورڈ نم يدها لحج هللا همر ؛َنيِمِلْسْلا ءاَمو ٍنَقَح لجأ

 : یلاَعت َلاق نآرقلا يف اذه (َنوُمِلْسُملا ُةُئِفَدَيَو ُتوُمَيَو) :ُهلوق

 توم وهف 161 :ءاسنلال( وتوم لبق وی نم لإ پتکلا لَهَا م نِإَو و

 داخلا تالق ن يش الَعجاَمَو رپ فا راس كوني امك

 ورمع ِرخآ يف مالّسلاو ةالّصلا هيلع تومي. وہ وُهف :NE ءایینالا14 تورلا
 o 02 ہ يلو م

 .مُهاَتوَم نودي امك نوُملْسلا ُهنِفْدَيَو هَل هللا هبت يلا
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 ا

 مهف تم نيف

 )١( ةدمعو ء(٦/۹۳٥)يرابلا حتف :رظنا سابع نبا نع يوُر القاري)۱٦/ 5

 )٢( ميرم نب نب ىسيع لِزْئيِف» : هيفو تأ رباج ثيدح نم (١٥۱مقر۱۳۷/ !)وجحيِحص يف ْمْْسُم هاَوَر

 .هقمألا هذه وللا مرک ءار ضب ىلع ْمُكَضْحَب نإ .ال : لوقيف ءانل لص َلاَعَت : ْمُهُريِمأ لوقيف ل



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 م ر سرہ ےس يوه

 ءلَمَعَو لوق
 یش

۶٤ a ناَميإلا أي ٌناَميِإلاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1 صم م 8 رر ی و و سمس رو كر 20 غ 
 So o و 2e و صےںص ,ےص ظ ےن ق 4 و ر انہ 2 2

 ۹ هنم ىقبي ال ىتح صقنیو ہللا ءاش ام ديزي « صعنیو ديزي ةباص)إو

e 

 ؛حرشلا
 ھم 5ب 4 مو  2 2 o 0oص ل مے

 هیرتعَي الو ناَمِينا ُهَعَم يذلا «مزاجلا قْيلصَتلا وه :ةَقللا يف َناَمِيولا
 ےس 5 0-3:3 2ور و ا و تا

 :فسويا# انأ نموُحِي تنأ امو # ,ةقدص :ىأ هل مآ :لاقيف «كش ۱۷[
 او و << مے ےس ہک يم ھم مئے  oیا ے

 قدص : ينعي [؟7:توبكدعلاا 4 طول هل نماعف ءال قدصمي تسل : يأ
 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ همع م08 ےب م  oو 2 2 2
 »م 42 . ٠ ناگ یی ؟ وہ ماو 2تک 1 ا

 ؛ناسللاپ قطو ءىبلقلاي داقيعا وه هتاف :عرشلا يف ناَميِإلا ام

 ا ر ےس . OTنل 9 2ھ 7 ۶ض

 الإ ُناَمْيِإلا نوكَي ال ءةّيصخملاب صقئيو ٍةعاطلاب ديزي «حراوجلاب لمعو
  ) 18ا“ لن  o2 7ے 2

 نكي مل ِهِناَسِلِي ْنِمْوُي ملَو هيلقي َنَمآ ْنَمف «ءاّيشألا وله عومجم نم
 ورور ئے مس رسام وے ويعم مس 42 0 8 نا ا ا 1 ج

۰۸۷ 

 دولوقي ىلا كنرحيل ءهئإ ملعت دف رج :رافكلا يف لاق العو لج هللا نال ءانمؤم

 لاقو 03 :ماعنألاا# َن وحی ہللا تاك نيالا نکالو کالو کپ ا منَ
 ٍضرالاو تونمَسلا بر الإ لم لزنأ ام تماع دقل لاق ر :نوعرف يف £  2°٠۰ 0ےس ل  eےک مس لل لص لس ھے ے ہڈی رک یر و ےہ

 ےس ےس ےس 2: 2 3 یو سم ميم ۔ںیم 1
 اهي اودححو : هِتاَيآِي اوبذك نیلا رافكلا نع العو لج لاقو

 :ءارسإلا] 1٠١7

 یو ویک یم ےہ سرم چ رس مس چ یر  oر *ےہ
 :لمنلا# وعو اَملْظ مهسفنأ اهتتقيتسأو ١4 امك یفکی ال بلقلاب ُناَمْیِالاف

 ءو 1
 ؛یفکی ال اضيأ ناسللاب ناّميإلا كِلّذكو .ناميإب سیلو «ةئجرملا هلوقت ٤ م ً يي سہ 4 2 و ۲ 77 2 7 ۶ 3

ae سمس مم ورو 0 0 ر 2 صر ٤ Ff1١[. : حتفلات هل مهيولق ىف سيل ام مھتنیل لأي نولو )# نیَقِفاَنما ناميإ اذه نأل - ھج 4  



 س لوألا ءهزجلا

oضخ ُهلوَقُت امك ًاضْيأ نايف ال ناَسْللاي لوقلاو بْلَقلاب ُناَمْيإلاو و  
 هيل نِمؤي يذلا ؛ حراوجلاب لمعلا نِم دبال يِفكَي ال اذه حر,

 الو «ةضيرفلا حح يدوي الو ءْموُصَي الو دبا يَلَصُي ال ُهنِكلو ہناَسِلیَو
 قطنيو ِهِناَسِلي ْنِمْوُي ناك ولو ءٌرِفاك اَذَه لاّمْعألا َنِم ِلَمَع يأ لم
 مسه ۶ نر مدس ” عر وف جر 2 ر 7 22 9 2 ھا و م

 م

 هركملاك ٍرْدُعِل َلَمَحلا كرت اإ الإ ؛ًانؤُم ةلعجي ال ردع ٍرْيَغ ْنِم ّلّمَعلا

 ؛ لَمَعلا َنِم ْنكَمَتَي هلو مالّسإلا يف َلَخَد يذلا اكو «لِهاَجاَو يِساّنلاَو

 نك هل کل دعا هلع خب ال اذن لاخلا يف تام هل کا اب

 َنِم ًانكمَتم ناك اإ اما ء لّمَعلا نم ُنَكَمَتي ال اذه ِهلْقَع یف ٌلوُبْحَلا َكِلَدَك

 .ٍنصْؤُمِي سیل ادق ايئاهن هرو لَمَلا
 ةعيار ةلانم -فلؤملا َركَذ امك ناَمِيإلا وفیرثک يف دار ْمُهُضْمَ
 5 و e سس ہک ۶ سہ 4 تر 2 َ دہ ص

 : ينعي .(ةنسو لَمعو داقّتعاو لوق :ناميإلا» : نولوقی ؛ ةئسلا عابتا يهو
 ۰ E س 22 نجل 0 وک هر 2 e هام یک رت.

 ںولمعی امنإو ءةنَسلاب نولمعی ال نيوللا ةعدتبملا كلي جرخي ء ةْنَسلا عابتا

 ْلَمَع :يأ (ةَباَصِإَو ةّیلِل :ہلٰوَق يف انه فلولا ُهَرَكَذ اَذَهَو .تاكدخملاب

 ال اذَّهف تاكدخمل او تاَفاَرْخلاَو عدبلاب ًاتِطاَخ الَمَع ْلَمْحَي يذلا اًمَأ «ةّنسلاي

 .انِؤُم نوک
 ءةَعاَطلاب ديزي ناَمْيإلا نأ فيرنا ماّمت ْنِم اذَه (ٍةَعاطلاي ٌديَِيَو)

 ء1۷: میرم ید اوده ےیل لا ٌديِزَيو ۽ نآّرقلا يِف حيرص اَذَهَو

 اونماء يذلا دادو ر ء٢۱ :لافنألا] 4( انکی مدار هياء مَع تبلت ذلو # عین سس حصے مت سس عصر
© 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

gE “© eو و 2ک ھ اس پە  
 صقنیو) «ٍتاعاطلاب ديزي ناميإلا نأ حيرص اذه [٠۳:رثدملاا پانا

 نأ : ثيدحلا يِف َءاَج ًاضْيَأو «صقني ديزي يذلا ءيّشلا نال ,(ةّيصخملاب
re ٤ ٠ e 6۔ےہ ۶ث  oلد .لدرَح ةبح ناَميِالا نِم كِل ءارو سيل ِهيلقی ركذملا ركي ال يذلا  

 ثیدحلا یف َءاَجَو EG ےن ھم تا ع

 نم قبح لاَ یگنآ یگ مَ ف ناک مِّنْ :ححصا

 "ھ8" ٦٥۷ فعضی نامی ذ '''ٴ(ناَمْيِإ نِم لّدُرخ

 5 یکی نکیالل مهم برقا ٍذيِمْوَي رثْلِا مُه » :یلاَعت لاقو «لدْرخلا
 نأ ىلع َلَدَف تو رفکلل مو فيِعَص ناَميِإ مُهَدْنِع (177:ناَرْسِع

 ما م6

 .هللاي ٌداّيِعلاَو رفكلا یل برقا نوک حاصل ىّنَحَو ‹فعضي ناميولا

 مم

 ال ىّ ُصقنَي يش نو یف ال ی صفو ٠ هلق ىّنْعَم اذه

 موي اَهَحاَص عن لَ هو «لدْرَخ ْةبَح راقم ُهْنِم ىقْبَي دقو ٌءيش ُهْنِم یقٔب

 لْهأ ْنِم نوک ُهّنِإَف لَدْرَح ةّبح قبي مل اڏو الا َنِم اهب جري ةَمايقلا
 .اھْيَف نیِدَلَخْلا رال
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 نما :هيفو هلیوُتْسَم نب ولاد بع شیخ نم (۵ مقر 1۹/ ا)ووبجص يف ملم هاَوَر )١(

 .«لد َدْرَح بح نالا نم كِل َءاَرَو سیلو نيؤم وَ هيلقی مُهََماَج
 ےن او :(7١47مقر775١/ ٤)وحیجّص يف ُيِراَخُبلا هور (1)

 .هلط سنأ نع ( 1437

 و
 ےک یھرم مقر۱۸۳ -۱۸۲/۱)وحیجحّص



 س لوألا ءزجلا

 ءاَيبَألا َدْعَب اهلك ْمَمَألاَو ِةَمَألا ولَم ُلَضْفَاَو :هللا ُهَمِحَر ُفْلَوْملا لاق 51

 يور اذكَه َناَمْلُع مث مع مث ءرکب وپا :َنیِعَمْجُأ ْمِهْيَلَع وللا تاَولِص

 َرْيَخ نإ :اًرَهظأ َنْيَب و هللا ُلوُسَرَو لوقت انك :َلاَق ؛َرَمُع نا نع ال

 يذلا كِل ْعَمْسَیَو «َناَملُعَو رَمُعَو ركب وبا :4 هللا ِلوُسَر دعب سالا
 .هركني الف يي

 :حرشلا

 نيالا مك ,ةقوللا لور هيف تيب يذلا ُنَرَقلا :نوُرُفلا لصف
 نورا لسنا وما وَُقلا يهو ول الا ا

 :ُهْنَع عفادو ُهَرْزآَو وَءاَج اَم لوا لوُسرلاي َّنَمآ يذلا ؛ هه قيّدّصلا

 ہداْمَبْنِم ةفالملا ىّلَوَت مك «تاَم ىّنَح ُهَمْرالَو «ِهِيَرصُت یف ُهَلاَوْمَأ قْفثأو
 ةافوي ساّنلا ْماَدفَأ تلت اَمَدْعَب «َنْيدلا هي هللا تّيكو «ماّيِق مَظْعَأ اهب ماو

 نيرا هي درو ءَةّمألا هي تب ىح ءلالا تا هلل هب فلورا
 عم َنِفُدَو يفوت مف هي لوسَرلا َةاَفَو دْسَب مالا َدّطَوَف «َراَمُكلاَو
 :یلاعت لاق ءِراَقلا يف ُةيحاّص ّوُهَو ايمو ايح ُةبحاَص وهف «لوسَرلا
 4 اعم هلا تإ ةر ال ےیل وفك د راکلا ف اَمُْه ڈا)

 ىاَقلخل ينا 5# باطلا نب رَمُع : ويلي مث مالا لَضْأ وهف :4٠

 ةعبرألا ءافلخلا مه ءالؤه ء4ظ يلع :ِهيِلَي مت 4ظ ُناَمْتَع :ویلب مث
 2 ده دم يبا

 ت س



 يراهيربلا مامإلل ٌبنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 :مهو ةَّنجلايمُهلِد 02 ا ةرشعل 9 رکَملا ةي م

NE EEOC 

 نب ٌرِماَع دبع وبأَو مارتا را رقم نب ةو
 ؛ةَنِلاب مهل دوهشملا ةرشعلا مُه م ءالوف ؛ فرع نب نخاع حرا

 .ِةَباَحّصلا ُلَضفَأ مُھف «ةّنجلاب ة5 لوسرلا مهل َدِهَش 4

 يف ىِلَعَو ءةَّنَجْلا يِف ُرَمُعَو «ةنَجلا يف ركب وبأ» : يلا لاق
 يف ُريلاَو جلا يف َحْلَطَو ءةجلا يف دامو ونجل . دە

 يف صاقَو يبأ نب دْمَسَو ِةْنَجلا يف وفوَع نب ِنَمْحرلاَدبَعَو نجلا

 نب ةَدْيَبَع وبأو يي ںی وس
 . قتلا يف حاَرَجلا

 نم ِناَوْضَرلا ِةَعْيَب ُباَحْصُأ مك رب قَورَغ ُباَحْصأ : وک

 نِم لَضفأ , حتفلا لبق اوُرَجاَمَو اوُمَلْسُأ َنيِذلا مث ءراصنألاَو َنيِرجاَلا
 موتقياَس َبّسَح ء8 ولاقت مف ٠ حفلا َدْمَباوُرَجاَهَو اوم نذل
 تیس تبوک رس و
 هع ضنا ورال ةر ءال وللا لوُسَرِ ةبحصلا : يهو دَحَأ

 فتن ءاَج ريحا «مهعيمجل ةماَع ةلیضَف ذه

 .ْمُهاَضْرَأَو طن وُرَقلا ريَحَو نورقلا ُلَضْفَأ مهف

 ناب نباو ۳۷٤۷(‹ مقر ٦٦۷ / ٥)وْبَنُس يف َيِذِعْرْثلاَو ء(۱۹۳/ )رسا يف دَمْحَاماَمِلا هاَوَر(١)

 .مهريغو ء۰ ١7 مقر 4 90١/717)هجيحص يف

 سس



 بس لوألا ءزجلا

 مِهّيلَع ىَتْنَأ هللا نال ءشاي ٌرِفاك مُهْضِخْبُي وأ مِهْيِف نعطي يذلاف

 وأ ةباحصلا يِف نعطي يذلاف ءةكِدَّمَحُم هی وت حصل مد محد

 ع نا ےس ف 9 ء٣ تو وخر نسخ

 E درجا تح کلب تومي ذإ تیز
 لق ضاري کر

 وللا لوُسَرَو لوقت انك :لاق ؛ ٌرمع نبا نع اٿل يور اڈکھ) : هلو

 e : وللا لوُسَر دب سائلا َرْيَخ نإ : :انرْوظا ني

 و نام نةما اأو امج اته رمو ركوب ا اَّمأ (0 مع

o 7اتا “ا يبو وو ہہ مورو ھا ما  

 يضر ہل لضفي مهضعبو «ن نامثع لضفي مهضعب , ءوفالخ ّلَحَم اًهّنإف

 عاَمْجإ ِةّمألا ُلَضْفأ امُهَف ُرَمْحَو ركب وأ 0 اًمُهاَضْرَأَو اَمُهْنَع ىَلاَعَت هللا

 : جت سس :ِةفالْيلا يف ام ما ةليضفلا يف اڈہ نيمي
 ا5 الخ يف نت یف يلع مك هامل مک رمح مک ٠ 2 واس ريب َس

 .لاَض وهف ِءالُؤَه

 نِ جاو ةفالخ يف َنَعَط ْنَم» : "ةيطرساولا يِف مالسإلا خيش ل ر

 نال «َنيِمِْسْلا عاّمْجِإل ٌفِلاَخُم هلال ولها راَمِح ْنِم لَا َوْهَف ِءالُؤَم
 لوم

 و ا و ہاور(١)

 ال 45 يلا باَحصُا كر مك ءناَملُع مث مع م ءاَدَحأ ركب يبأي لم اخت ال و يللا مز يف انکو
 1 مهتيب ليطافت

 )٢) ص )ةیطساولا ةديِقعلا /٦٤(.

 ا



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 «هدعب رمع میدق م ءةفاللا يف ركب يب أ ميرفت ىلع اوُمَمجَأ لم

 نم ىّ ِةَفالِ ای قحا َوُه لوقو ايلَع مدعي يذلا ءٰيِلَع مث ءث 0

 م ©

 لوُسرلا يِصو هلال «يِلَعِل ےل لوُسرلا دعب ةفالخلا نإ لوقو رکب يآ
 اذه !.ُهْنِم ةفالإلا اوُدَحَأَو هوملظ ةَباَحّصلاَو ركب بأ کلو فيلا وُو

 ءالوَه بيترت يف ةدراولا صوُصُنل ةَفَلاَخُمَو -هللاي دايعلاو- ةَمالِل ليلضت
 ياللا

 َنَْب ةبلضْفَألا یف بيتل اًمأ «ٌءاَمْجِإ لَحَم ةفالخلا يف بیر

 نال نا نال نا + وصلا نال لم ادم نامو يلع
 ٌدوُجْوَم يلعو ل ولا لور ةفيلخ ُموُراَتحا يلع مونفو ةباحسملا

S20 2نب ِنَمْحرلادبع لوقيو «ٌلَضْفَأ هنأ ىلع ليد َناَمْنْعِل ِةَباحصلا َراَيَيْخاَو يف هرم ر 2لو سس  
 .لضفأ هن ا ىلع ٌلَدف '''َناَمْنْعِ 0 ال َساّنلا تيأر» :وفْوُع ذأ دن

 .هطةمرخم نب روسملا نع (۷۸۱٢مقر٦/٣٢٦۲)هحیجّص يف يراَخبلا هاوَر(١)

 ا ل سس اا



 ب لوألا ءزجلا

 نب دْحَسَو ءرييزلاو «ةحلطو «يلَع :ءالُؤَه َدْعَب سالا لَضْفَأ م ريب "ھر جس

 ریاَع ةديبع وبأو ءوفوَع نب ِنَمْحَرلادبعَو دلير نب ُديِعَسَو ءصاقو يبأ
 .ةقالِخْلل حصي ْمُهَلكَو « حاَرَجْلا نب

 لوألا نقل ولي هللا لوُسَر ُباَحْصأ :ِءلُوَم دعب سالا ٌلَضْفأ م
 ىَلَص ْنَم ْمُهَو ءٌراصْنَألاو «نوُلوألا َتوُرِجاَهُمْلا :مهيف َثِعْب يذلا

 سب 8
 ھے٥ ے

 ۱ .٠
e 

 7 2 2 ص و 277٦ 3 سب سو م مر ں ' ع 0 £

 ةن لاي نيرشبملا ةَرَشَحلا ةيقب ةكالَللا ءافلخلا َدْعَب ِةَباَحّصلا لضفأ : يأ

 .كفلؤملا مُهَرَكَذ َنيذلا ِءالّوَه مهو
 3 E  ںک 2 و و6 83 ا ”ه ۔ےواثل ھە

 ضوف َنيِذلا یروُشلا باَحْصأ : يأ (ةفالخلل حلصي مهلك) : هلوقو
 ا

 لَعَج ةافولا هثرضح اّمَل رَمُع ّنأل «ودخَب ْنِم ةفیلا َرايْخا ِضُرَمُع ْمِهْبلِإ
aهاو 7 4ی ٤ ہو و وس کت وت وو کوک - 1  

 مهن دحاو لک َّنأل ءَنْیِقاَبلا ءالؤه ىلإ عجري ةفيلخلا رايتخا يف ىروشلا
 44294 3 سو 0 هكر مَ “6ےک کک ےک 0

 .ہط نامثع اوراتخاف مهيلإ رمالا درف ٍةفالِخلِل حلصَي
 يم ھر

 تع يذلا نقلا مهو «ةلضقملا نورقلا نِ (لّوألا نْرَقلا) : ُهلوق

 وی اوُنمآَو كلو لوسرلا مهْيف
 انْؤُم يللا يق ْنَم :'يِباَحّصلاَو «يباحَص ْمْدَج :ُباَحْصَألاو

 .كِلُذ ىَلَع تاَمَو ءوی



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 اَمنِإ يِشاَجَنلاَكاًياَحّص سِي قل لو يلب َنَمآ يا
 2 2 َ 2 ےہ ھو

 .نيعياتلا نِم ربتعي

 ےک چک ٤ 2 ےس سا هك سمك هاو مو ام هما 2

 نيكرشملا نال ء يياحصي سیل اذهف هي نمؤي ملو هيقل يِذلاو
 ريم مم كم ی 2 2.1 ك0

 .هي اونمؤي ملو لئ يبنلا اوقل رافكلاو
 ت 7 2و مے ت سام ےک 8٢

 ىلع تام اذِإ , هئبحص تلطب درا مث هپ نمآو ُهَيِقل يِذلاو

 ا ےس 0 26 كي

 .ةثبحص تعجرو ءويلع هللا بات بات ول امأ ءّودرلا
 یف هِةَّبْحُتلا» ِهياَنِك ىف هللا ُهَّمِحَر رجح نبا ظفاحلا لوقي اَذَهِلَو 29 سص م 2 2 2 4 0-5 و و

 ولو «َكِلَذ ىلع تاَمَو ءوب انهم هل ىلا يقل ْنَم» :ٌیباَحّصلا فيرعت
 مو ork“ ٠ث ےہ یر بے و هر 11 <
 .ءاملعلا يلوق حصا يف ينعي . «حصألا يِف ةدر تللخت

 لاَمَعَألا ُلِطْبَت ةّدرلا ّنأل .بات ولو ُهْئبحص لطب هنأ : يناثلا لوقلا
 مے 2

 .اهلبق يتلا

 «نولوألا ثورجاهملا :مهيف ثوب يلا لوألا نرقلا) :هلوق ۔ fu ہم A f ہم ت 421 ۶:٥٤ ھ٤٤
 ىلع رکڈلا يف نومدقم نورِجاَهملا (نيتلب | ىلَص نم مهو ءراصنألاو تپ 00 تف م 24 e هو َ

 َّزَع هللا ليبَس يف ةَرجهلا لضفي «لضفأ نيرجاهملا نأ ىلع لدف ءراصنألا كي و َ 2 ےک ساق م6 ٤E هسه م و
 نيرجاهملا ركذي الَعَو لج هللاو «مهلاوُمأو مهئاطوأ اوكرت مهنأل ؛لَجو 94 0 وک 22 0 ھر و of ریڈ € اٹ حس

 تروثٹیگلاو )+ :ىَلاَعَت لاق اَمَک تالا َنِم ريك يف ٍراصْنألا لبق

 .(يراقلا يلع الم حرش عم -٥۷٦/ص)ِرَكِفلا بحث )١(
 ل سس



 لس لوألا ءزجلا

 0 م يد ےن یک حس ےس و ےس
 وضرو وللا نو الضف نوغتدي مهِلوماو مهرديد نم اوجرخأ 3

 عوج ا ع 2

 ,هلوسرو هللا تورصتيو
 ر ےس لے ےس ےےص حصص س ھر e و م ےن 9

 4 نكميإلاو رادلا ورب نزلو + :هلوق ىلإ ۸ :رٹن 04( َنوفِددَصلا مه َكِيلْو
 ءراصنالا ىلع نيرجاهملا رکذ مدقيف ؛ راصلألا ینعی [۹ :رشحلا] ۹ :رشحلا مس و 6آ او 27 5 و م و٤ o ڈبہ

 لد ۱۱۷ :ةّيوّتلا ھب راصتألاو تيريدهفلاو يبل لع هللا کات دل »+
 وم سا اوك يبو م ھغو سا وع 5007 iT ا و باک

 : مهو ؛ٍيِراَصْنَأ عمج :راصئألاو .راصنألا نم لضفأ نيِرجاهملا نأ ىلع
 م وص ےس تو َ 2 م چ 00 ھے ہو o٤ م 2 72

 ةعيب يف يول وسلا اوعياب نیلا ِةَنيِدلا لهأ ء حَرْزحلاَو سوألا َنِم َنونِمْؤملا
 ص

 ََباَحْصلا اووآو «ةوآو ةورزاو هوُرصاَنَو كمل َرجاَهَو قبل
 نوب رول ني نبل داتا روم تيا + :مھیف یلاعت لاق ءُهَعَم رس را رک

 قلع توُرْيْؤَمو أو وأ او اک مهروذص ىف تود الو ميل رجاھ نم

 مه كيلو ييف حش وب نت اصح مم اک ولع عا
 مث جر او سؤألا :َنْوّمَسُي لوألا يف اوُناَك ء۹ :رٹننںھھپ ترميم
 َراَصْنَأ :يأ ءٌراصنَألا ْمُماَمَس ةَرْصْنلا ىلع 4 َلوُسّرلا اوُعَياَب اَ
 نو لوسرلا

 نك 7



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 َلوُسَر بحص ْنَم :والوَم َدْمَب سالا لَضفأ مك هللا هَمِحَر فلولا لاق ريب م مق

 ءمهْيَلَع محرك «رككأ وأ كيت نم لف وأ ةكس وا ارهش ؤا اموی قولا

 ءرْيَحْلاب الإ مُهْنِم ادَحأ ُركْذت الو ءٌمِهِلَلَرْنَع فككو «ْمُهَلْضَف رك

 .«اوكيسضأق يِباَحْصأ َرِكذ اذإ» :لق هللا لوُسَر لوق

 ٍةَمِلَكي 4 هللا لوُسَر باَحْصأ يف َقَط نَم» : ةتييع نب ٌناَيفس لاقو
 .(یوَه باص وهف

 :حرشلا

 وأ ةليوط لق لوُسّرلِل ةَمْرالُمَو رک ااو : لَضاَفَتَت ةبحصلا

 ليل ةكحشم تناك ولو تما فلاح اتم كل ١ ةليلق ةَبحص نم
 و مُهتَح (مهِلَلَذ ْنَع فككو 2 كو مهْيَلَع ُْمْحَرَ) 7

 0 َ حج ےہ یک 7

  مِهْيَلَع ييو . مهي يرق ءمويلع مَحَرتلَو «مهنَع ىصَرَتن انآ : : الع

 اًميِف ضو نأ وأ تک

 یف سو رر ن وو ہ ملهم ھو

 مُهْنِمُف ؛ ؛ دهتجم مهنه داو لک نال ءبوُرحلاَو ِةّػثفل نم مهنيب ىرج

 7 شا ا لَو اطخأ دهكجُم منيو داخ ی دیک
 و

0 

 تب نم ُلُصْحَي ام ُرْفَكُي ام ِةايِلَجلا لاَمُعَألا َنِم مُهَل اضْيأ مث 5 «روفغم

 ىلا َنوُديِرُي مُهنَأل (ِرْيَخلاب الإ ْمُهْنِم ًادحأ ٌركذ الو) :ُهلوق
 نم مُهْنِمَو ایم وه رم وان رواج اب لیک مهني لکو ؛اودھجاو

 ےس ےس ا سس سيت وب



 لس لوألا ءزجلا

 اًميف لُخْدَت الو ءذ وللا ِلوُسَر ةباحَص ْمُهَلُكو هَل ٌروُفْخَم ٌنيِطْحُم َوُه
 دب يِنَْي 4 َمِهِدْنَب نم واج ےیل + :ةّيآلا هذه لمان .ْمُهَنْيَب ىَرَج
 وُقَبَس يلا تونر انآ زز ر ےررارٹب )+ ٍراصْنَألاَو نيرا
 1٠١ :رثخلا چ أثمان ا ایر يف لَم الو نکیالاپ

 لوُصأ ْنِمد : كلذ يف هللا دت نبا مالسإلا خيش لوق اَذَهِلَو
 م

 £ oم م م 0 ۔ے شما. و ا 00 مر 0 1

 إب هللا لوُسَر ِةَباَحّصِل مهتئرملأَو مهيولق ةَمالَس :ةعامحلاو ةنسلا لها .

 ہے 2 رو مب

 نومك الف : ههتتا ةَمالَسَو ؛ مُهْنِم ادَحَأ ٌنوُضِفيُي الق : مهبول ةَمالَس

 : حيحّصلا ثيدحلا يف َلاَق كي يبّلاو « ُهَئوُصَقَََي الو ْمُهْنِم ِدَحَأ ّقَح يف
 اَمابعَم راح لو ْمُكُدَحَاَقَفلاْوَل ودل یت يدالاوَق « يباحْصأ اويس الد

 رف ا يات يهنأ اق ڈیم الو موي دم
 و

 و وه

 72 ےس وس ا 2 cl ۶ ۰ “7° يم رس امو را

 ني ناك ول اَذَهَو ۱۱ل وسر لا ةَباحص ىف ملکتیو ىوه ِهيِفو ناَميِولا زتهم
 ف £o 7 سمس موي << رو ي ر o2 ےہ جو 5 گے دم
 ٍةنسلا لهأ ىلإ بیتی هنأ ةلكشملا نِكل ءهْيلَع ريكس مل ٍةلاضلا قّرِفلا

 2 3 9 ت 2 م ت ھر "م 7

 فلکم , تن لهو 08 خیر املا قيقحتلا نه اده : لوقو ةعامح او

 ھے ھ هم مرہم روع .- ه ا . سے ەر ى يف 7

 1 2پ 2 22و ه راع 0 يي سس ر ا ا یا 2 . م 7 ٠

 ىلع سانلا بولق ٌرِغْوُتَو ؛ هللا لوسر ٍةباحص ىف سانلا ككشتو ةروطخ

 © ري صورمص صام مر
۰ 

 27 مس 6 - 1 5 يي ۔ ےس رے م

 .مھنیب رجش امع كاسمإلا :بجاولا ١١ا لوسر ةباحص

 )١( ص)ةیطساولا ةَديِقَحلا /٥٥(.

 )٢( يف ْمِلَْمَو ء(۷٣۳ ٠مقر٣/۳٣۱۳)ہحیحّص يف يراخبلا ُهاَوَر صّجیحه)٤ /۱۹۱۷رقم۲٥٢٢(



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ¢ (©”«اوكيسمأف يباح أ رد اذإ» ا هللا لوسَر لْؤَقِل) :ُهل

r!یت ل وس  

 o ھک مج سو يوي كم هكا و ر سس روع ل

 ہر ہم ك ؛ةَاَحْصلا

 کک یس

 نع الفار گنا ةفشتاأو « e1۰ E نکیالاپ انوُفَبس تيذدلا

 رق نم ىلع درو «هُهْنَع 2 عال اأو ل لورا ٍةباَحص يف مالکلا

 ةديقع حا تب فلاش الا ةلوق لطبو «ةَباَحصلا ني ادَحأ

 .ٍةَعاَمَجلاو ٍةّنسلا لْهَأ

 ريغ هنأ اَمِإ مُهْنَع ع لِقُن ام» : ا رماولا يف مالمإلا خيشو

 :ٌدهّتجم هبح ُْبحاَص ُهْنِم ٌحيِحّصلاو «سّدلاَو بذكلا نم وهف حٔیحّص

 نِ مه اضيأَو داو أ هَل اطخأ انإو ناَوجأُهلَف باعا ذإ دهتجملاو
 لع ل سرلا ."”هإّطَخلا نم ْمِهِضْعَب نم لْصْحَي اَم يطَمُيوُرُمَْي ام لئاّضفلا
 لاقو َةَكَم لهل كو دهتجا امل هڪ ةَ يبأ نب بطاخ يف لاق

 سو 8ص صا مم و

 رمعای يِرذُت الد :4 لاق «قفانلا انه قع برأ يِنْعَد : : ؛فطرمع

 “کت تل دقق كيش ڈش ام اولمعا : :لاقف رذُب لا ىَلع طا هللا لم
 اد ر مااا فنا 0 ضس 9س 0

 ہللادبع نع (۱۰۸/ ٤)ءايلوألا ةيلح يِف میعن وبأو ء(۱۹۸/۱۰)ریبکلا مجعملا يِف يناربطلا هاَوَر )١(
 نبا ثيدح نم يناربطلا هاور ": )20/١( "ءايحألا جیرخت " يف يقارعلا ظفاحلا لاق «هظووعسم نب

 . ”نسح دانساب دوعسم

 .(٠5/ص)ةيطساولا ةّديِقعلا (۲)

 .4ظیلع ثیدح نم (114914مقر1941/4)ِمِلْسمَو ء(٥٢۲۸مقر١ ۱/۳٥۲۹)ٰيِراْخْبلا هاور (؟)

 سی ےک سج وج



 بس لوألا ءزجلا

 وللا لوُسَر ِباَحصَأ يف َقَّطَن ْنم» :ةئيَبح نب ناَيْفُس لاقو) : ُهلوَق

 ٍضْرَعَتو ىَوَه باص الإ مه لكَ ال هلال ((ىّوَه ُبِحاّص َوُهَف ٍةَمِلَكِ

 ايلا لوُسَر باحصأل

 ةفرعَمو «ماركإلاو لالجإلاو ةبحْلا كولا لوُسَر ٍةَباَحّصِل بالا
 اوُنَمآَو يبا اور مُھالَو ءنوُرقلا ُرْيَخ مُهّنَأل مهب ًءاَدِيقالاَو مهرْذَق

 لا مهن تھ لتا رٹ کا رافاج راسل راع قب
 ةَبحصب ْمُهّصنْخا هللا نال ءَنْیْللا َدْمَب قل ا ُلَضْفَأ ْمُه لب ءّمُألا وه
 يف نم الإ وت ساکت سا تا ملعون ار
 اَمَِإ «مهِصاَخْشَأل مِهْيِف ْنَعْطَي ال وهف .مالسإلا ىَلَع ٌدْفِحَو لغ هبلق
 ِةئاَمأي ساتل هخيلبلو «ِنْيدلا اذه ٍةَرصُت نم وی اوُماَق ام لْجَأل مهي ُنَعْطَي

 ىَلَع ُدِقاَح هلال ءاڌَه لجأ ْنِم ُنَعْطَي اَمّنِإ مهيِف نعطي ياف

 ةليص مَطقَي نأ لْجألو كِل ىمي وُ مالئسإلا َنِم ٌروُيومَو « مالئسإلا
 اذهف قل وُسَرلا َنْيبو اَب ةطيساولا ْمّه ْمُهنأل ء4 دمحم ايي ِّمأل ور ہو رک

 :َلاق ِرشحلا ِةَروُس يف َراصْنَألاو َنْيِرِجاَممْلا َرْكَذ اّمَل اَدَهِلَو

 أ وخلو انآ رفع ابر ےرراوٹی مھیعب نم واج تیلو # تب ْ
 7 هع ہہ ور <ےس ھج ے ۶ٛ۶ , دے ےس ر ۶2 ۔ہ مر

 ىلع لدف ٠١[ : رشح ا14 اونَماَء َنِزأِل الغ اَتِبواَف يف لم او نیا اوبس
f٤ 3 جر °  oقە ٤ o3 ياش 7 ماها  oمهيلع هيلق يف هدي لغ َوُه اَمّنِإ مُهْنِم دَحَأ يِف وأ مهْيِف نعطي يذلا نأ › 

 ارم پاتخ ا يف ولعت وے تنا دھات رينا لاف اقول و
 سا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ءاَذَه ىلع ُهَلَمَح يذلا وُم ىوبلاف ««ىّوَه بِحاَص وهف ٍةَمِلكي كولا

 نعطي نم سالا رش َنوُدِحَت َكِلَذِلَف « مهْيَلَع ُدَقِلاَو ٌمُهْضْخُب َوُه-ىَوُهلاَو
 ءساّلا َنْیَب ةَیِماَرَكلاَو وبذكلاي اوُحِضُتفا قو وللا لوُسَر ٍةَباَحَّص يف
 «ضرألا يف َضْخْبلا ْمُهَل حَضَو هللا نال «مههركي وهو الإ ٌدَحَأ مهار الف

 اضف هرسفت يف ُدِجَي وهو الإ كولا لوس ةباحَص ضب نم ىر دَحأ الق
 .ةيفاعلا هللا لاس « مهل ةيهاركو ؛ مُهَل

 ةباحصلاف «مالسإلا رضي الو ءهلا لوُسَر ةباَحَص رضي ال اَذَهَو
 امو دما ولو رص رس مالئسإلاو «ْمُهرجَو مردف مهل روفوَم
 ہننع سیل نمم مّمَُك ارقي نم ىَلَع فوق ا نِ مهس ورضي ءال
 كيب رايو ء58 ہللا ِلوُسَر ةباَحَص ىَلَع يش هيض يف عقيف «ملع
 اذإ هال ءءالْؤَه بُ ةعَلاَطُم ببسي نمسا ءاتبأ نم سيرف نم عفو مك
 ىَلَع وأ ءلقوا ِلوُسَر ِةَباَحّصِل ًاضُْب هیسذت يف َدَجَوَو ءاي رات اهأرف
 .هدنِع نوصقنيو ُهدْنِع مُهْردق لقي لقألا

 نص اوُنكَمَتَي ْمَل َنْيذّلا ىَلَعَو «َنيِمِللسمْلا ةَبييش ىَلَع فو ا وه اڌهف
 امسال ءوثلا لوُسَر ةباحص يف ْنَمْطَت يتلا بكل ولي اوُرْأَتَي نأ ملیلا
 نمو ٍةَعاّبطلا َنِم جارْخِإ ِنَسْحَأ يف جرو كتو آلا ُرشن اأو
 اورشنيل ھل ةصرف كلذ نود «ضراعملا يف اًمَنوجوريو «ديلجتلا

 قا لوُسَر ٍةَباَحَّص يف ةعيقولا اوعيشيو ل

 بيبا



 ل لوألا ءزجلا

 ءاي لوسرلا یف نحط هللا لوُسَر ٍةباحص يف َنٰحطلا نأ كّش الو

 ديلا قاتل تم ہل والزمن ككل نورك وک

 ہل وُسَرلا يف ْنْعط اَذَه
 ےس یس یگ م

 نآرقلا يف ٍةَباَحّصلا ىَلَع ىت ىا هللا إف هللا باكل بیک َوُه ًاضیَأَو

 َنرجدهمْلا نم ل او : ىلاَعَت هلوق اهم تاّيآ يف مُيِظَعلا

 مک او نع ارشد متع هلأ ےک نخلي مشرشبتا ےل
 : لال 4 ا. کرک ادب ايف برر ُرھَكَلا اک یر کت تج
 e ء٣
 مر صا e مهب م ا ممل ےہ ےہ

 اتا اِ ات ٠ او ميل ةيْملا لاَ مہ ام ملعف ةرجشلا

 حم 07 ء4 ۔۸ لنک 0 وک يام ا ےک سا
 ےک جک ےس و مہ و ےس ا وامور واس ل AS مے رخ ورس 42

 الضف نوختبی ادحس مکر مهر مٹی اجر رجلا لع کیا ےک نيلي لور

eeورق رص  ewاج ےہ ےس م  

 4 رولا يف ذ ممم كرد دوسلا لا وجسلا رثأ نت مھر ف ْمهاَميِس 0 انامل
 .٠ ف 2 2

 مهيبت َرِكَذ امک ءةاَروَتلا يِف رف وس مهف ٍةاَرْوَتلا يف مُهَتْفص ينعي
 ب وا

 ےس ےس ا نے

 عرضأ جيك زا ىسْيِ ىلع ل يذلا 4 ليلا ىف رتو )+ دمحم
 4 داملا ب كيتي يخبل مالا ثب قوس لع یو سا طاعت سا ہرا لت

 mL : حتفلا]

 ةَمالَع يه وپ يف ء۹ :حتفلا 4[ اھ ظیفل اظ :ىلاَعَت ِهِلَوَقِل رِفاك

 .هللي داَيِعاَو قافيو رك ءا هللا لوُسَر ِةَباَحّص ضف «ِرفُكلا
 0 تا ماال



 يراهيربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 00 6ص د 000. 0ه 9 سم و َ مع ےس 2 £

 ةباحصلا صقتنت يف ملكت اذِإ : يأ (ىوه بجحاص وهف ٍةمِلكب) : هلوق

 .ىَّوَم بحاص وهف ٍةَدِحاَو ٍةَمِلكي
 مهبس يف ابتك فلي يذلاب فّيكف ٍةَدِحاَو ٍةَمِلكِي لصحي اذه ناك اإ ه لام رو م 3 جت و رہ یف ص ےن

 و - 0 َ جت سہ ٥ مع م صرع 2 o یم س م

 اإ !؟اًذهي فيك !؟اًهِميِخَضَتَو «مهل ِتارئعلا سملتو «مهيف ةعيقولاو
 220 وت َ مع 7 2 تار ص و و ft ہر ھ هد

 عبتي ينعي «ىوه بجحاص وهف هللا لوسر ِةباحص يف ٍةمِلكي قطن نم ناك
 .هللا لوُسَر ةَباحصِل ضْخبَو هفت یف یوه الإ ملكت ام هنال ؛هاوه ن 2 ا ےس . لر ۹ّ 5 7 ےگ رے رہ و ثک مر

 و E اج



 سس لوألا ءزجلا

 هللا بب اَميِف َة ةّمئألل ةَعاَطلاو عسا: هلا ۂَمِحَر فلولا لاق 3

 ريِمأ وهف هب مُهاَضِرَو ِهيَلَع سالا ءاَمْجِإب الينا يلو نمو « ىّضْريَو
 ناك أرب ءمامِإ هيلَع سيل نأ ىر او هليل تیب نأ ِدَحَل لحي ال «َنينِمؤْملا
 ااف وأ

2 

 ةّنسو هللا باتيك ىلع يملا ةعاًمحلاو سلا لْمَأ لوصأ ْنِم

 ایا إ٣ :ىَلاَعَت لاق ءَنيِمِلسمْلا ِروُمُأ ٍةالُوِل ةعاطلاو ْعْمّسلا :لوُسرلا

 4 ا۹ 2207 گنی کل لا لواو لولا اومیط او هللا ًاوعیطا ایتماع لا

 عئسلاو ثا ىَوْقَي مكيصْوأ» : يلا لاقو «نيِمِلْسمْلا َنِم ین
 0 E 2 ٠ ۹.ص" 07 : (N) «هم ٭ رە 2 طل

 دبع ميل رم نود :ٌةياور یف ‹ («؛دبع رم د نو قع و

 نيكل مم یھب "نارا عجم دعه ءور يفر "بَ
 سا وت سا م ا

 لوا م اڌهف َۓفوُرْملاب ةتعاط ب 0ء۳1۳0 ‹ نيديلاو

 .(47/ ص)ُهُجْيِرْخَت قبس قو , #ةيراس نب ضابريلا ثيدح نم َءڙج (۱)

 ىف ملسمو «هظسسنأ نع (7777مقر1111/)وجيجحسّص يف ا يراخبلا اور )١(

 : ملم َدْنِع اھٹیدح ظافلأ ضعب يفو ءاَهَع هلا يضر نصح مأ نع (۱۸۳۷ مقر 1 4148/17) هجيج

 .هرفارطألا ٌمِدَجُم اًيِشَبَح اَدْبَع ناك نِإَو»
 اول هلل ضر نصح مأ نسع ۱۸۲۷م قر ا 431/0 وجيح تم يس لسم ا 7

 .ككرذ يبأ نع (148مقر 4# 48/1)يفو



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 أ اما ا نيم وک للا ِةّمْيَأ ا ىلع چرخب يزّلاو ‹ةديقعلا

 نئ E واكو صدا رکھ رات تاک سور م

 نا ايي و هللا اسي امف ةمِئَألل ةَاَطلاَو عْلاَو) : لو

 ةعاط الد : لَ لاق < اهبف َنوُعاَطُي الف ةيصَْلا اما « ىّضْرَيو هللا بج امف

 امن : مالّسلاَو ةالّصلا ِهْيلَع لاقو , ”«قلاخلا ةيصحم يف قولخَمل

 ٍةَيصْخَمي مالا يلو َرَمأ اإ هلأ كلذ ىَنْحَم َسَْلَو ؛"”هوفوُرمْلا يف ةَعاطلا
 نکلو ےب ا FE اہ

 ٍةَيصْخَمي سيل امف اط ةيالو ىَقْبَتو « ةّيِصْخَم م هيف سل امف عا

 ا ءويلَع 1 00 ةفالخلا يلو ار
 2 12 و 2 4 رر رک

 یھ

 : رومأ

 دارا َنوُمِلْسمْلاُهَراَتْخا ٍنَم وُهَو «فلّولا هَركْذ اَم لوألا رْمَأل
 ءارَمألا اا وا او الما مه "0ی نورا لا موا سا

 0 وت مرو م ساو م
 لكي مامإلا رايتخا نا ہانعم 0 دانْجألا ااو الا باحصاو

 لحلا لْمَأل ْعَبَت ساّنل نأل دلاور او ءالاو نايضلا خا

 ء(۱۸۵/۱۸)ریبکلا مَجْنملا يِف ذ يِناَربطلاَو )1/0 «4۳۲/ سلا يِف ُدَمْحَأ ُمامإلا م هاَوَر )١(
 الو: دكا طفل «يعاضقلاو «يناربطلل ظفللاو.ْمُهْرْيغَو ,(00/1؟)باهشلا دنسم يف يعاضقلاو

 يتآلا وُو 45 يلع ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو هللا ةّیصْتَم يف َقوُلْخَمِ ةَعاَط
(MAE و ۸وجيحص يف يِراَْبلا ُهاَوَر ٥(مقر 011// ؛ )١( 

 «يف وُرْمَمْلا يف ةعاطلا امن < هللا ٍةَيِصْحُم يف ةعاط الد : :ملْسُم ظفلو «#يلع ثیدح نم

 س سے...



 ل لوألا ءهزجلا

 ڈار نسا بو ؛ ماَمِ دقعلاو لحلا لها َراَتْخا اًدِإَف ءِدَقَعلاَو

 دعب ةباَحّصلا إف «قيدّصل دصلا ركب يبأ ةفالخ يف لّصَح امك اَذَهَو «ُهوُعيِطُي

 ةَعياتةّمألا يب تئاكف قبلا ةَ ىلع ا وُعَمْجأ اللا لوُسَر ةافو

 ءرايتخالا يِف كراشيل | حا لکل ُلاَجَلا ےک ملو «َقيدّصلا َراَتْخا نم

 اط رْكباَبَأ اورا ا ولسا .اقعلاو للا لأ ۽ صاّصیخا نم اه نال

 : لوس رلا ِةّنُس ْنِم لَا هل رايتخا اَذَهَو ۷ 7

 .ٌدَحَأ اذَّه يف فلاح ام «قالطإلا ىَلَع ٍةَباَحّصلا ُلَضْفَأ ركب اب نأ : : اهو
 هيوم ضَرَم يف هنأ اهني هفالخيتاب تاراش یخ يلوا نأ : ًايناكو

 فوم فِقَیَو ء'''لقوللا لوُسَر ِباَرْحِم يِ َنيِمِلْملا موي ةالّصلِ همد

 مما وه امك قالا يف ْمُماََِوْ هنأ ىلإ ةراَسِإ واح ءو لو

 ايدل وول لوُسَر َكاَضْرَيأ : :اولاقو ءِ ركب ابا اوَراَتخاف ءۃالّصلا يف

 ْنَم كلل ىلع احلا مَْجََر ءَ تدَقَعلاو !؟انايثدِلدلاَصْرَ الو

 ديو ةَدِحاَو ةَعاَمَج َنوُمِلْسمْلاَو ؛ٌمَبَتَوُهَف رشابُي مل نمو رايت الا َرَشاَب

 .ةذيحاو

 شپ

 هع باطما نب َرَمُع َراتخا ةافولا رکب اَبأ ٗترَضَح اّمَلَو : يناثلا رمألا
 روس

 قرط نم يملا ةقيرطلا ( يه ِهِْلَمَو ءاوُعاَطَأَو َنوُمِلسملا عِمَسَف عِمسف ف ءُهلَع الدب

2e گن 

 .اهْنَع هللا يضر ةشئاَع نع (۸١٣مقر۳۱۳/۱)ٌملسَو ؛(٦٦٢٦مقر١/٦۲۳)ٌيِراْخْبلا ُءاَوَر )١(

 س



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 1ح
 2 مے ہے مر ور همسك ب of كك ص م سوي 2E ۔ےھشدرد ےصرسص ۶

 امك هيوم دحب هفلخي دهعلل اَيِلَو رمألا يلو راتخی نأ وهو ِةَماَمالا توبث
 م ص ماى مو هم 0 وع ر یک

 .ةظرَمع راتخا ثيح ركب وبأ لعف
 ُهَلإَف هَيَراَمِإل سالا عَضخَآَو ءَنیِمِلْسْلا َنِم دِحاَو بلت اذ :ثياّئلارمألا هَ اص 5 تھ صم مر 92 نر و ل از م و

 “6ک ھک < ےہ ساو م f, or o ےہ ص ت و و یا یگ £٤ ھا

 امل هنإف ؛ َناَوْرَم نب كلملادبع نم لّصَح ام لّثِم « مهل امامإو اريمأ نوكي

 نب َناَوُرَم نب كللادْبَع ٌنإف «ةيواعم نب ديزي ٍةافو دعب فاليخالا لصح
 رت رح ہوا 00 72 ER 2 ل نو e ر

 تدقعناو ءوي هللا َعفّنَو ايوق امزاح امُهَش الجر ناکو ؛رمالاپ ماق مكحلا
 .َنيِمِلْسُمْلِل ريا كلذ یف ٌناكف ءاوغاطأو ؛ُهل نوُمِلَسملا عمَسَو «هتعيب ماو 0 8 5 2 09297 £ و 9ا ےہ وس مس

 5: هم 0 31 َ 7 2 7 2 ۷ی 2 7 م”

 للا لهآ ٍراّيِيْخاِي اّمِإ ؛ ماّمإلا ةّيالو اهي تبنت يِتلا قرطلا يه هراهف
 7 هلا جب 3 ےس 5 0 ا ه عم رد بہ

 َنِم ٌدِحاَو بلع ْنأِي امو ءقحالِل قياّسلا َدَهْحَي ْنأَب اّمِإَو «دقعلاو
 8 ع م م و 2 22 هامل ہلا ےس ھو 2 وا 3 1

 الف هل اوداقنیو ٤ل سانلا عضخیو ءمامإ مهل نوكي ج نيملسملا

cq > 5 a2 3  

 .اصعلا قشي نأ ِدحأل زوجي
 ٠ 3 يش لہ 6 همك سو م 2 ھگ

 رایتخا نه دبال هنأ اذه نيم مهعت ال (نيولسملا عامجإب) :هلوقو
 یم رح . 5 2 َ ۰ و 5 مير 5

 لِصاح اک «دقعلاو لحلا لْهَأ عامُجإي كلذ لصحي نك و «مهلك نيملسملا
o 5و لم رس َ 5 2 2 ° 3  

 نيوللا ناف ہكطظنامْثَع ةفالخ يف ِلصاح اکو ( هلم ركب يبا دھع يِف

 یگ م 6ےک یم ےہ 25 7۲ 2 رار رس َ 47 ھی هم 4 ۶٤
 ؛ةنحلاپ نيرشبملا ٍةرشعلا نم نوقابلا مهو ؛یروشلا لها مه هوراتخا

 7 سو مك "مرہ 5 “*۔ے Eo سوم و كم ممل ۵ e 8 2 سہ

 ىلع اوعَمْجأ لب ‹ كلذ ىلع دحا ضرتعي ملو ‹هتمامإ تت هوراتخا

 ,4ظ َناَمْنَع ةمامإ
 8 رص ص م ° ا ا مس مل ا 721 8 ۰ ھڑ

 ارب «ْماَمِإ هيلع سيل نأ ىري الو ةلْیل تيبي نأ رحال لجي ال) : هلوق
 0 م درو مام

 جرخي نأ ناسنإلل زوجي ال هنأ یھو اح ةمهُم ةلاسم وه (ارجاف وأ ناك ?E يق ۶ ل وع ۔ 86 6 fo م 4 0 خا

 سے ےس ےےے حس ممم ٹیتب



 ب لوألا ءزجلا

 ةليل تايو» كيد لَم نإ لإ ةَعاَطلا اَصَع قو تہ ةَعاَمَج ْنَع
 يع نم مالئسإلا ةَ ةقبر علح دق اًدّهَف ؛ هتمامإ دقتعب ُدِقَتعَي «ماَمِ هل الو

 ةعاط ْنَع جَرَ امل یس قادر نرسل سات اك یس

 اهل ُلَعْجُي يتلا تال کن ا ءَنیِعِلْسْلاِب طاَبيرالا مطَق ُهلإَف ماّمإلا

 َنِم اًهَظفْحَتِ منَّخلا راَعص سوؤر اَهِيِف ےہ ٌتاکرد هيِفو ٌدَتْمُم لبح

 نمف «كِلَدي ماّمِإ ىَلَع َنيِمِلسمْلا امج : هّيشف ءقبرلا ىَمسُي «عاّيضلا
 باَكَّذلِلَو عابضلل ضعت ةقبرلا هَ علح ذقف مامإلا ةَعاَط ْنَع جَرخ

 نع جرخو «ةعاّمجلا َقَراف هنأ : ُهاَنْعَم رف ها اھ ور ,ءاوُهاللَو

 اسلا ك دل : ظايرلا نو فخر يتلا ةميهبلاك اصف ءةعاطلا

 .بلّسلاَو سهلا

 «نيمِلمْلا ّنِم دحاَو َتلأَفْماَمِإ یل سملو تنا امانا ل الو

 .مُهل عبا تئأف دقعلاو لحلا لها عيا اًمَلَو

ê ê 

 نمو : :هيفو رمع نب هللادبع ثيدح نم (۱۸۵ ۱مقر ۱٤۷۸/۳ )لسم حيحص يف ميسم ىور (۱)

 ىلع كَردتملا يف ماا دنع رمع نبا نع ةياور فو ؛ہةٔیلِعاَج ةّئيو تام عيب ةعيب ِهِقْنَع يف سیلو تام
 ىح وق نِ مالسإلا ة ةقبر علح دقف ريش * ديف قَعاَملا نم جرح نمد : 0 ۱ / ١)نيحيحصلا

 «ةُيلِهاَج هوم ُهَتتوَم نإ ٍَةَعاَمَج م ٌماَمِإ هْيَلَع سیلو تام نمود : لاق ‹«هَعچاري



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 الّصّو < ءض ۶ ماّمإلا َعَم لاَ جحلاو: هللا هَمِح ر فلولا لاق 7

 لك ا ضش «ضامكر تیم اعتب یل :ةرياج مُهَفْلَخ ةعمجلا

 .لَبتَح نب ُدَمْحأ لاق اذكه ءِنْیَتعَکَر

 :حرشلا

 عالطالاو اًهيْمَجَو اًهِئاَصْحِإ لحم - ری ماترا تاحال
 ماكحألا» :ْٴلثِم ءاَذَه يف تقلا يلا ةيناطلسلا ماكحألا :اَهْيَلَع
 کو ٌيِلَبا نل يبأل (ةّيئاطلسلا ماكحألا»َو :ّيِدْرَواَمْلِل دا

 ءوقْلا بنك يف روكذُم اًذَهَو «ماّمإلا تاّيحالَص ناب اًهْيِف اَذَه يف تقلا
 : انه امک ًاضبَا دئاقعلا بك يِفَو

 E لسی هور علا O 2اا
 يلَصُي ْنَم میلا َِبلُط ْنِم وأ ءاَملْملا نم فلخُيو وُ را ذأ '

 ٤ وک عام

۱ 

 نإف ؛ نیدیعلاَو حا يف ٍةمامإلاب خا هنأ لصألا کل سائلا
 1س

 .نآلا لمعلا هيلع ادَهَو ؛ كِل هلق اذهب موي نم فَلخَتسا ۳۲ ص م ہے

 رظْنيو  مِهْيِلَع مايو : جيجحلا ُ 8 :جحلا ُميِقُي يلا َوُه : ًایناگ

 .مهلكاشم يف
 ُرْمْأَي يرلا وه ماما ِتاّیحالّص ْنِم هللا ليبَس يِف داما ٌةَماَقِ :اٹلاگ

 رموو «نيلتاقملاو دوا ناتي يذلا وُھَو ءتايارلا مْظَي يذلا وهو 7
 ۔ہےىئ وو ام مر ب

 ىلإ مههجويو شالا و ا ايارسلا دنجیو 56

 E سس سیم



 ب لوألا ءزجلا

  o۔ے و و 7 ووم ا ووك و كرو ور 3

 مُجُهَیِو لْثقَیَو حالّسلا لمح َداَرَأ ْنَم لك ءیضْٴوف داها َسْيِلَو ماّمإلا - سمس يف چور ےہ
 اھ ا ہللا ليبس يف ًاداَھچ َسْيِل اذَه ءہللا ليس يف ُدِهاَجُأ اتآ :َلوْقَیَ
 ىّضْوُفلا ُهنلَخَد اذ اّمأ ءةًيِعْرَش طباوضب طوُبضَمَو ٌمُظَنُم هللا لیبّس يف

 مجاّنلا رَرضلاَف عفت هيف ناك نإ هفت نم ُرثكأ هرَرَض َراَصَو ءابیرخت اص
 ىلإ احب ءميظَع رت ُداَهلاَو ءطباوض اهل روما را ةع
 سلاو باّتکلا يف ةروكذَلا داَهجلا ماكخأب تک ىلإ جابو «رطاّبضلا
 فلا ۃاَعُد ْنِم ّدِحاَو ياي ناب ءىَّضْوَف ُرْمألا َسْيَل ءملِلا لا مالکو
 مهمعرتي نوُردی ال َنيذلا لالا وأ نقرا وأ نيالا ءالْوَم محو
 مالسِإلا ىلع ِرَرّضلا َنِم ْرْيْعُي اذه وا لييَس يف ُدِهاَجُت :لوقيو
 دیتی مل اًذِإَو ءداهيلا طباوضب دي مل هلال ؛ ًاداّهج اَذَه َسْيَلَو َنيِمِلْسْلاَو
 تھک اک E اذاسن قاع رایظا درک
 اهججا نوم مَا : مولع رکنا نمل آلا ووم مُهَف ءوديض ىلإ بق
 :لوقت ْنِكَل هللا ليبس يِف داهجلا عمت ال نحت لوق هللا لييس يف

 سيو یّسْوف اذه هوم امو «ةيِْرشلا طیاوّضلای داها طض نأ دبا
 .اذَهِي رُمْأَي مل هللاو ادای

 .رمألا يلو تایجحالّص ْنِم ديعلاو «ةَعُمَجْلاَو ؛وزُکلاو ءجحلا ةَماقإِف

 «قسِف مُھدْنِع ناك وو يني (ةزئاج ْمُهفلَخ ةَعُمُجلا ةالصو) : ُهلْوَق
 مُهَمْلَخ ةالّصلا يف نال ؛ْمُهَفْلَخ ىّلَصُي هاف ؛ صاَعَم مُهَدْنِع ناك وو
 ب بباب ہ.۔



 یراھبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 II يخاف نسخا اَدِإ قیمافلا للل مج
 ۔ے و سا حس رپ

 امنإو 2. ھم و ءٌساّتلا می االف نإ :روصحم وهو هذ اط َناَمْثَعِل

 ادِإَو ءمُهَعَم نخاف سالا نسخا اڏٳ يخ نبا ايه : لاق ِةَِْف ُماَمِإ وُه
 ولو ٍرْمَأ 0 ناك اإ ُهَعَم يّلَصُم یلص اًدِإَف "”«مُهَتَءاَسِإ بنج اوُؤاَسأ

 يب م ع م روم

 ةالّصلا نالو ؛ ایج یب ةفلاَخُم وأ قف دع ناك

 7 دقو .ُهل ىعديو ءاّذه ىلع عجشي 7 اذإ قيمافلاو دا

 52 ءوریغَو جاّجحلاك تاظَحالُم ِمِهْيَلَع نیلا ءارَمألا فخ ةَبَحّصا

 حصص صل

 .ةملكلل اعْمَجَو ءِ لوُسَرلا ِرْمَأل الاما ءا لور ةباَحَص مهمل
2 

 تاج ےن دلا تو تہ انک كيف ام یس فلن
 E اهل ةيار اهل ل کان ءةَعُما ٍةالّص رکذ ٍةَبساَنم

 يسود كلا ين شادو طي سجی هل ريناس يلَصُب لإ دجنملا
 ةالصي ةقالع هَل سيل ْیَلطُم لفت ُهّنَأ ىلع « لصف وهف مف املا ٌرضْحَي
 ىَلَع اًهُرْتكأو ءناّتعكر القا انک يهف ٍةَعّملا ةأر ام ءةعمجلا
 ثالكي وتاکر تیم الآ : و اور يف َءاَجَو «ٍنيمالسي تار برأ وه

 عبر وأ تاَعَکَر تس اهُرككأَو ناكر LS شام لمت

 یک ا وه امك افكر

 .هي راّيِخ نب يډع نب ہللاِْیَبع نع (177مقر؟ 57/ ١)هجيِحّص یف يراځبلا هاَوَر )١(



 بس لوألا ءزجلا

 :ي 9 إَتَح نب 2 , ُلَمْحَأ لاق اڈکھ ء تعکر لک ںی ل 0 : هلو

 تي لب فا ہد اً انك ےس يل ا ل یشن

 بھذَم فر 000 فّنَصملا نال َدَّمْحَأ ماتوا ىلإ ةى هيس رأل
 و سوق و

 عبرا هنأ روهشملاو ؛وتاّعکر تيم اها دَمْحَأ نع ةياور اذه وا ل

 .تاعکر

E FFو  

 يلصُي مک : يبأ تلا : :هللادبع َلاق (417/مقر1؟1١/ ص )دمخ مامإلا نب هللادبع لاسم يف )١(
 ًءاشْنِإَو < ٍةعمجلا َدْمَب اعبر یلص ءاش نإ : :لاق ؟كِيلِإ ُبَحَأ وُه يذلا : : تلق ؟ٍةَعمجلا دخ لجَرلا
 :رظناو «.«یّم یم اهلك ٍراَمّنلا الّص كيذكو ءِنْيَتَحْكَر لك يف ٌمْلَسُي هلأ الإ اكس یّلَص

 .(٦۳٦٥مقر)

 ےس



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نب یسیع َلِزْنَي نأ ىلإ شیر يف ةقالخلاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 13

 اللا ةالّصلا ِهيَلَع مير

 :حرشلا
 ه مو ھہ“ ٤2 ت ہے

 لع وع اد لكو ةَمامإلا يلي نمي دجاَو نم رکا حا اذ
 ْنِم ةّمئَألا» :ليوِلوَقِل ورْیغ ىلع و هزيل يشرقلا مدقي ُهّنإف ءةَماَمِالل

 يِشرقلا ناک ااف ء'ءاَموُمَدَقَت الو اشير اوُمدَق» :هلوقو “؛شیزق

 ةيصول يشرقلا مد هاف ؟ ىَلَوَي يلا نم ا كلفت اسلام
 ہہ هع يف سا م

 :راّصألا لاق قولا وسر يّ ام ةبَحَصلا نالو ؛ كيني لور

 م ےسر 3 سو ول 4

 اًذهي نيد ال برعلا نر :4ظ ركب وبأ مهل لاق ‹ ريما مكذمو ٌريِمَأ اّنِم»
 هس و. 2 27 رہ رب رت ے پک ئی 2 ےہ ٤

 ودعب نمو 4ظ قیدصلا ركب اب اوعیابف شق ر یا اذهل الإ رمألا

 هم وه َ م۔ا ا

 هع ْنِمَو ةّيِواَعُم ِهِلْخَب دب نيو «يِلَع و داعب نیو 0امام ولعب دعب نیو ؛رمغع

 7 و so 13 اماه رت ست ےہ “وہ رگ وہ

 دقعْاَو رْمالا مت اذِإ امأ شرف نم مهلك سالا و محدن ‹ةيمأ ونب
 ۵ و۔؟۔وہ
 ةَماَمِاِلحلصَي ال ب يشرقلا ناك أ ءاّييشَّرق نكي مل ولو «ةعاطلا ُمّرْت ها

 ننسلا يِف يئاسنلاو ا مامإلاو «(۱/٤۲۸)هدنسم يف يسلايطلا هاَوَر )١(
 يف ىلعي وبأو ء۲۰ ٠مقر)ةّنسلا يِف مصاع يبأ نباو ؛(٥١٤۵۹مقر٣/٦۷١٤)یربکلا

 يف ءايضلا ُهَحَحَّصَو (۱۲۱/۳)یربکلا نئسلا يف يقهيبلاو ,(45/1)هدئنسم

 (101/5مقر 5 ١7 / ؟)ةراتخملا

 عمج يِف امك -ريبكلا مجعملا يِف يناربطلاو ء(۹٥٥۱مقر)ةٌٌّسلا يِف مصاع يبأ نبا ُهاَوَر ()
 .(۰١/٥۲)دئاوزلا
 (۷٣١٣٤۳مقر٣/١٣۱۳)يراخبلا حیحص :رظنا (۳)

 اال ۔.-سمس ےس سم



 ب لوألا ءزجلا

 اهل احِلاص ٍةّيِشّرقلا عم ناك اذ الإ ةّماَمإلِل ُهَلْوَخُيال اّیشَرق هوك ُدَرَجُمف

 003 OL 0 2 8 ر ر ھر م ,r یھ ا # #” ع ھ8

 ةراشإ (مالسلاو ةالصلا ِهيلَع ميْرَم نب ىسيع لري نأ یا( : هلوق

 ِللاْبَع نب ُدّمَحُم َنيِمِلسملا ْماَمِإَو لري اَمتیِح ُمالَّسلا ِهْيَلَع ىَسْيِع ّنأ یلإ

 أ ىلع لدف ؛بلاط يبا نب يلع نب نسحلا تيب ْنِم َوُهَو « يملا
 ر سس صوص ےس 8 وک ساو ہ0 مےوا حر و و 1 ےس یک ےگ

 بسح اذهو .ككركب وبأ وهو شیرق نم مهلوأو ء شیرق نم ںوکی ِةمِئالا

 وأ ؛ ةّيالولا لطَعُت الف شيرق ْنِم ّدَحَأ دو اَم اّذإو ءائركُذ امك ناكمإلا
 ۸ه 2 1. 4 5 ھر اگ و و ول رہ 0ء ٹک - ور و وو رک صر

 : تال :ل هدعىن اننا ةحالص هيف تئاکو يش رق می الا اق اذا
 وعو 2 مج ع رک نبيع رم 9 2

- 

 َرِخآ ن

 و رم 2
 ھ44 سو م ےہ َ

 .رومألا وه ةفرعم بجيف « اهل

 نئ و



 يراهيربلا مامإلل ٌّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 هون للا ٍةمئأ ْنِم مامإ نع جرح “مو : هللا همر فلولا لاق 1

 .ةيلهاَج هيم ةتيمو ءَراگالا فلاح «نيمللسُلا اًصَع قش دق «يجراَح

 :حرشلا

 ْنَم (يِجراَح َوُهَف ؛َنیمِلْسلا ةا ْنِم مامِإ نع َجَرَخ ْنَمَو) :ُهلو
 هد ِرْمَألا لَو نأ ِةَجُحِب ِةَعاطلا اصَع قش ِرْمَألا ٌيِلَو ٍةَعاَط ْنَع جَرَ

 ءجراوخ لا مكح هل اذٰھف ؛ حراَوخلا لَعف امك ءتافلاخُم وأ ٍصاَعَم

 ود َءاَج اَمئْيَح لوُسّرلا دْهَع يف اهثري تَرَهَظ ةلاّض تف جراَوْخلاَو
 ي لدا :ُهَل َلاَق َةَميَِغ مفي هار اّمَل :لوُسرلِل َلاَقَو ةرصيوخلا
 ١؟لدعأ مل اذإ لدي ْنَمَف كليو» :لاقف «لِدْمَت مل كإف ءُدَّمَحُم

 ٌمْوَق هرج ْنِم يي ءاَھ ٔییطثض ْنِم جرخَي» : لاق لُجَرلا لو ملف

 نوؤرقي «مهتدابع ىَلِ مكتدابعو «مهِتالص ىَلِإ ْمُكئالص نورِ
 نِ مْهسا قري اَمَك ندا نم نوري «ْمهَرجاَتحُرَواَجَعَي الو ۵آر
 ممل مِل ارج مول يف ْنِإَف ؛ مشوا مُهوُمكيق امنيه «قيمرلا
 .نيِعِلسمْلا نَع مرش فك لْجأل كلذو مُلا بيف

 َنوُرِهْظُي مُهْنَأ درجم ام «حالّسلا | ولَمَحَو «حالّسلا اوُرَهْظَأ اذ اَذَهَو

 نحف ؛ الس مُهَعَم سیلو نواب ال نکو «َنوُمْلكَتَيَو جراو ا يأ

 ١٠15 ١1) مقرال# 7/١)هحيحص يف ملسمو ء(٣٦۳۱مقر۱۲۱۹/۳)وِحْیِحّص يف يراخبلا اور (۱)

 .هظيردخلا ديعس يبأ نع

 - 07 لا 00



 بس لوألا ءزجلا

 ةكوش مه راض اإ نک < مهلا الو ْمُهلالَض ْمُهَل نينو , مهيلع ركن

 بجی لب < ؛ مُهوُكْرَي نأ َنيِمِلْسُملل ُروُجَي الف نما َنوُلِاَقُي اوُراَصَو

 )0س نأ نيلسن ىَلَع ُبِحَيَو :مُهلِتاَقُي نأ ِرْمَألا يلو ٰیلع

 يف جراح ا تاق امل ہل يلع ةَالخ يف َلّصَح امك مِهْيَلَع ِرْمألا

 رش مهل ىَّنَح جراونلا ُهَعَم اولئك هَ ةَباَحّصلا ٌمَضْثاَو نورنا
 يف نا : لوق يف كولا لور هب َدَعَو يلا ُرْجَألا كذب لاو 3 بق

 ةريثك هلئاضفو هه ىلع لِئاَضَف ْنِم اڌَهو مهلت ْنَّمِل خا یک
 لپ لوسا لوق موف َققَحَو ءَ جراَوخ ا لئاق هلأ :اھٹ ۰71

 (ةيِلِاَج ةّئيِم هنو ٌراكآلا فلاح «َنْيِلسمْلا اصَع قش دل : 1
 ءرْمَألا ( يلو ىلع اج ھر ءةعاطلا اصَع اوقش َنْیِذلا مه م جراوخلاف

 مهلف كْرشلا َنوُد يتلا رئابكلاب َنيِمِلْسْلا َنوُرْفَكُي َنْيَذْلا مُه كيكو

 تعا ا تر ع ْمُهجورُخ :ىّلوألا ٌَمالَعلا ©
 الا يلو علح مُهتَلواَحُمَو
 نوذ لا الاب يالا وركب منا :ةيزاكلا ةَمالعلا ©

 قل

 )١( قباسلا ظديعس يبأ ثیدح ْنِم ءزج )ص/۱۸٦۱(



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 لو لا ردح اڏو وشاب يملا وللا َوُه اذه ىَلَ مُهّلَمَح يذَّلاَو
 رع رخو "ولا مك َناَك ْنَم َكَلْمأ اَمنِإَ ولعلاو هكايإ» :َلاَف وعلا َنِم
 او م اَذَه ركنا ٍراكْنِ يف عور ىَلع ةدايرلاو ءْنْیدلا يِف ةداّيزلا

 اوقش یٌتَح ٍركْمملا راكْلإ يف اَوَلَغ .مُهْنِم لّصَح اَم ىلإ جاوا َعَفَد يذلا
 :نيملسْلا نم ريكا يكرم اوك ىّ ةاَبهلا يف اوّل «ةعاَطلا اع

 يف ال لوُسّرلا نع نع ةدراولا ثيداَحألا ينعي ر (راكآلا فلاَح) : لوقو

 نيل رم يلو ةعاَ مول
 رص 2

 :ةيلِهاجلا لاّصَخ ْنِم ةّلصَخ هيف نال : يأ : (ةلِهاَج ةّئيو ُهّنيِمَو)

 مام مهل سيل «لِئاَبق ىلإ َنْیقَرفَتُم اوئاک ةيلِهاجلا يف رم
r0 ص 

 هلو الالاف رو ؛اًهيسفتي لتس لق لك لب ' تو

 ءاوُمَلْسَأَف مالسإلا ىلإ ْمُهاَعَد وي اني هللا تل الإ | اوُعِوَتِحَي

 کیلع ولأ ۵آ تمحي 0 : یلاَعَت لاق اًذهِلَو ءَوَدِحاَو ةیار تحت م اوراصو

 ۲۱۰۲ :نارنع لا وع دمعي سک خوف نيب كلأت دما مک
 ےس

 نأ توفاخت ضرألا د شت ذي ما ذإ اووکڈداو # : یلاعت لاقو
 میک رر ا 20 مرم و هل یم يعير م مش ص

 ڪل طلا نک 3قزرو -ورصنب داو مثواك سالا مکفطخلب

 هجاَم نباو )° 51م قراويْئُس يف یَا ء(۷٣۳ء۲۱۹/ ۱)دتسملا يف ُدَمْحأ ماَمإلا ُهاَوَر )١(

 مقر)وحٔیحّص يف َةَمْیَرُخ نباو 0159741 مقرارْيبكلا مَجْنُمْلا يف يناربطلاو ”ةرخ ۲۹ مقر)ویَنُس يف

 ىَلَع ِكَرْدَتسَمْلا يف مِكاَحْلاَو ؛(۳۴۸۷ ١مقر)وهجيحص ٍهِحيِحَّص يف ناجح نباو "7 2 - 78

 ےھت قر دا ہ سونم ہور

 سس یی  ے--.(۱۸۸)س ظص سس



 ل لوألا ء بلا

 وع لك « َنيِمِلسمْلا ر رْمَأ يلو ةَعاط رم ْنِم اڌَه ٦ :لافنألا] 4 َن کک

 يف سالا داَدِيَماَو قررا بلطَو ءْنْمَألا طاَسيا : لصحت تارا

 ٌفْوَخ كاته ناك اإ اّنَأ «قرَطلا نم بّبسی قزرلا بلط يِف يّسلا
 ص

2 
 م

 نم وله مويشلأ ىلع افوَخ ٌںورْشیَو نوعیب الو «َنوُرِفاَسي ال سائلا

 قّشو ٍرْمَألا يلو ىَلَع جورا امَأ ءِرْمَألا يلو ٍةَعاَطَو ءةَعاَمُلا لئاضف

 : هلم ُمَرَليَف ةعاطلا اصَع

 ملا ةعاَمَج قیرْثت : الو
 قَح رعي ءاَمدلا كس : : ًايناك

 ٌرافكلا َنوُدِحَت َكِلَذِلَو ءاَدَه حر ا نال ؛ّوُدَحلا طّلَسَت :ًاثلاك
 ِتاّنْفلا نوُدِعاَسْیَو َنِمِلْلا یم 0 قاقيثُناي َنوُحَرفي

 ىلع جرح نأ لجأ نم طيطخّلاب اوديو . حالسلاب اوديو ةا

 مر وا نوش َنيِمِلسمْلا يف قرا لْصْحَيو ا

 ءا لوسرلا ةَيصْعَمَو «ةَملكلا قرف ةي ةَ هلک اف "و

 .نيعلسم لا رْمُأ يلو ىلع ا

 اڏو ةيلهاجا يف ُشيِعَي يڊنلاك هلق ام هَل سی نم ا : ليصاخلا
 ناک ل1 ا اس هلا اقم سلو وس اےک اس يا مو رپ سا ري و ۔ےہ رے

J o 

 شيعيو ماَمإ ةَعاَط تحت لخدي ال ْتْيَح «ةّيِلِهاَلا لاصخ ْنِم ةَلصَخ

 طو شا

3 2 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 هيلع جورُخلا الو ءناّطْلسلا لاق لحي الو :هللا هَمِحَر فلولا لاق 31 هم ھ وو ؟ “مس 26 00 يا لل وو وہ و د ےک
 ©6 © ۲ ےس ٤ و َ 9 2 5 qe ساي -

 نو ءزيصا» :يرافيلا رد يبأل ٹل هللا لوُسَر ِلٴوقِل كِلْدَو «َراَج ْنِإَو

 ىَلَع يِنْوَقْلَت ىح اوريصا» :راصلألل ِهِلْوَقَو ««ايشبح ادْبَع ناك

 .نيدلاو اًيئدلا َداَسف هيف نف ؛ ناطْلُسلا ُلاَتِق ةّنسلا نم سْيلَو ««ضْوَحْلا

 :حرشلا

 نال «حالّسلاي ِهْيَلَع جرحي ناپ «ناطْلَسلا لاقي ْنَأ ٍدّحأل ُروُجَي ال

 :يأ (راج ْنِإَو ِهْيَلَع ٌجوُرُخْلا ًالَو ناَطْلسلا ُلاَتِق لي الَو) : هلْ

 .جراَوخلا لعن امك ناطلسلا ةلتاقم ينعي ناطلسلا لاق مرحب

 ّنأل ؛ كيد ىَلَع ُرَبْصُي ُهّنِإف ُمْلَظ وأ روج ُهْنِم لَصَح : يأ (راَج ْنِإَو)

 ْلُصْحَي يذلا ِررضلا َنِم فح ٍررضلا َنِم هيف ام مَم كلذ ىلع ٌربَصلا
 ناطلسلا ٍةَعاط ىلع ٍرْبصلا عم ُلصْحَي يذلا ررضلاف هيلع جوراب

 نِم نأ كش الو .ْيلَع جور ای لصحي يذلا ررضلا ْنِم فَحأ راجل ا م يم " “o َ هك 0 0 2-0 2 0 5 4 8
 .امهالعأ عفدل نْيررضلا فَحَأ باكرا : مالسإلا يف ِةَرَرَقْلا دعاوقلا 3 8 2 8ل ےس و 0 ى 7
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 ىّتَح اوُريصاق ةَركأ يدب نورس مكلإ» :راصْنَألِل لاق #4 يبلاو هور مٹ م یر ےگ د تا رس
 : يهو ةَركأ نوقلُي مُهّنَأ عم ربصلاب مُهاَصْوأ "”«ضؤوحلا ىلع ينوقلت

 (۱۸۵ ١مقر۷١٢۱ ٣/٣)یِحٔیحّص يف مِلسمو ء(۷١٢۲۲مقر۸۳۷/۲)حٔبجّص يف يراخبلا ہاور(١)

 .ريضحلا نب ديسأ نع



 س لوألا ءزجلا

 مظْعَأ ِءْرَد ْنِم كيد يف امل ِرْبّصلای ْمُهاَصْوََف « هود لاَوُمَألاِ رانيا

 ريصا» :ُيِراَففْلا رذ يبأل 4 هللا لوُسَر لوقل َكِلَدَو) : هلو
 هرهْظَم ناك ناو ألا يلو رحب ال يخي (ءايفَبَح ادع ناک
 ةربعلا ّنأل ؛ برع بس هل سيل وأ نوا دوس ناک ْنِإَو «ليِمَج

 ماد ام عاطف ءديصخشي ةّربِعلا تسيلو -ةرامإلاَو ةفالخلا وُهَو- هبصنمب

 «هيئاكرل وأ همام رانا بْب ال ام ہرَوظَم ىَِإ زظ الو لم لا

 تا غوسی ال اذه 15 “يفاَرْطَألا م عدجم» :همسج يِف ِهِسيْعِل وأ

 تعيب تدقعلا ماد ام يخص فْ ُهَدْنِع أ ءاضيرَم ناک ول ىَّتَح « ِهْيَلَع

 . سافصلا ويله ناك ولو ٌعاطْيَو هل عميو لَ بصي إف

 ِنَع ةَياَلا لا يف َسْيَل (ناطلُسلا لاق ٍةنسلا نم َسِيَلَو) : ةلوق
 الَو ْنَسَح الو وفیعّض ال داو ثْيدَح يف الو «ناطلسلا لاق لي ينل
 ناك نو « ملنا ناَطْلسلا لا ىَلَع لذي ثْيَِح ِةّنسلا يف سیل ؛ ' حيحص

 الف لاَُمالا ارْئأَتَسُم ناک ناو ؛ًارئاَج ناک نو ؛املاظ ناک نإو ف

 ‹كلد ىلع ٍرْبّصلا ىلع لت لك ثيداحآلا لب < يلع جورا زوجي

 هيلع جورا مٔیرْحَتو
 نيبو هتیب ارس حصا لب ہ صاب ال تاَطْلسلا نأ اته ين الو

 :4 لاق اَمَک ءناَّطْلُسِِل اهلي نأ ةَحيِصُت ُهَدْنِع ْنَم ىَلَع ْبِجَيَف ‹ حالا

 حي

١ eî 1 
 م6,
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 .(۱۷۱/ص)هُجْیرخَت قبس )١(



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نيِمِلسسمْلا ٍةمِئَألَو هِلوُسَرِلَو ِهياَتِكِلَو هلل : لاق ؟ْنَم ان «ةَحيِصّنلا ٌنْیدلاد . - - 6

 نتي نأ ديال لي ٠ رب هنآَو حصان ال هلآ كلذ یم هم سيلف '«مهیماعو

 ٍلْهُأ ىلع و تر لغو ,Ea ؛ حصنلیو هل

ofr 4و و ہو وې مټ  
 .هنوحصاني مهنا يآرلا لهأو وا

 ہص ص٥ 8 ےس 8*2 لوو ا 7 صا وكم

 ؛حیحص ال < لی هيف سل يني (ناطلسلا لا ٍةّنسلا َنِم سيلو)

 نآرقلا يِفَو اهيف لب ىلع فيض الو

 4 گنی تكلا لوو لوسرلا اوعيطأو هللا وعيطأ اوما يذلا ا )+ هيعاطي رمألا

 .هفعاط ب إف ام ماد ام يخي € گنی ول وق ىلإ رنا ہ٠٥ : ءسال

 ايئُدلا ُداَسَف ناَطْلسلا لاق يف (ٍنيدلاو اًيئَدلا َداَسَف هيف و اِف لو

 لإ نيا ايو دلا طلو ء ىَضْوُفلا عي اا

 و وا را

 ماكحألا ڈفَتُب َدَحأ الو ء صاصقلا دهني َدَحأ الو دودا مي دحل

 و

 ایج و تان ماكخألا دغتيو ا ىلإ قا iF ةيعرشلا
 سس مح

0 
 يعم ع ےک 2 ا م2 و ےہ

 عيضتتاذإ قالا دي عَطَقُت ال ءًاداَسفَو ىصْوَف نوک اهي نيدلا دسفي

 َوُه ؟اَذَهي وقي يرذلا نم ؛ ليسا طع اذإ قرا عام طق ال لاول

 عمدا ول ُعيِطَتسَي َدَحَأ الو «ِرْمألا يلو ِتاّیح الص ْنِم اده «ِرْمَألا يلو

 027 ْمَرَلَت لب ءروُمألا هرلهي مايِقلا اوُعاَطَتسا اَم مهلك سالا

 كك و

 .كظيراّدلا ميت ثيدح نم (00مقرال5/ ١)ِوجيِحَّص يف ٌمِلْسُم هاَوَر )١(



 لس لوألا ءزجلا

 َنیمِلْسُملِل ا اوُسَرَع اإ جاوا لاَ ليو :هللا همر فلو ا لاق ٦١
 الو مبطي ْنأ ْمُموَقَراَف اذِإ هَل سْيَلَو ا شلات : مهلا وَمَا يف
 عی الو :مُهَريِمأ لی الو مکی ڈُحَأَب الو : ْمِهِحْيِرَج ىَلَع ُرِهْجُي

2oمه  

 يلو نأ وري ءِةَعاَطلا اًصَع قش نوري نيل مه ج راو نأ اًنفَرَع
 م مم يم

 ؛ةيصْم لم لّصَح اذل سالا ىلع هيب هل ق 9 يمل وأ عيبه سيل ألا

 ملو بھْذَلا اَذَه اوقتتعا اإ ِءالْوُم تنلقلا رثابکی لاا واک

 کا والو ل گر مها اولیا ملو ةكوش مُهَل نكي
 7 ريب راس

 .نوُبوُعي مهل
 مهلا َنيِمِلسْلا ىَلَع بيق ةوقلا اورهظأو 5 ةكوش مهل راص اإ اما

 نومی منا ىَلَ نوتات لَ اف مُلا ىلع نواب الو « مهر انک

 نيدو ریا ليس امل اهو «مِهَْلَع اودتعاو يملا ىلع اوُراَج
 مُهْنِكَلَو ءاورف رفكلا نه ءال» :َلاَق ؟مُه ٌراثكأ :جراوخلا نع هيلع

 ىَبسُت ال كِلَذِلَو ٌراَفَک مُهّنَأ ىلع َنوُلئاَقُي الف E ٠ ہے

 .(۱۷۴۳/۸)یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ء(٢١/٥٥۱)فنصللا يِف قازرلادبع ُهاَوَر )١(

 (مهقوقحو تيبلا لهأ لضف ةلاسر )يف -هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي (۲)

 -مل لمجلا لهأ لتاق امل هنأ هوجو نم هنع هللا يضر يلع نينمؤملا ريمأ نع تبث دقو» : (۲۹ص)



 یراھبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 21 ٠ هام َ هو م 6 َ °0 © هما مو و ساو ريس r ها ريب ظر سہ

 نال ؛ مهحيرج ىلع زهجي الو «مهلاومأ ذخؤٹ الو «مهيرارذو مهؤاسُي
 ہ7 تاو راك س

 .مهرفكل ال مهرش فكل وه اَمّنِإ مهلا

 مهلاومأ يف َنْيِمِلْسُمْلِل اُضَرَع اذإ جراوخ ا لات لييو) :ُهلوَ ٠ 2د سه. رم ا ل صم » 27 241 8 مرض ھم <
 ل ْمُهَلئاَف ہل يلع نالو مهاب را يلا نال (مهيلهأَو مهسفنأَ
  3 o2ا يب مّ ارم 2 ھو ر

 ِهتديلو نطب اوقشو «هولتقو ها ترألا نب بابخ نب هللادبعل اوضرعُت
 ساه ےس ےس 2 ٢ ےہ هع و و 4 ر و ٠ یک 4

 سلف لاّتقلا نع اوفك اذإ (مُهَبلَطَي نأ مهوقراف اإ هل سيلو) : لوق 5 ہو ل ر ر 8 هر ر هم و

 مُهَف ٌءاَدْنِعا ُمُهْنِم لصْحَي مل هنأ َماَد اَمءْمُهوُرْكَيَو مهبلطي نأ رمألا ىلول
 مرو 6. جو 2 ۶ و م تا تب

 .نولتاقي ال نِكلو ؛ٌنوعجري مهلعل مهتحصاتم بجتو كش الي لالَص

 یلص هنأ و اريسأ لتق ال و اربدم عبتا الو حيرج ىلع زهجأ الو الام مہل منغي ملو ةيرذ مہل بسی =

 ال و رافكب اوسيل مهنأ ربخأ و ( انيلع اوغب انناوخإ ) :لاقو نيفصو لمجلاب نيتفئاطلا ىلتق ىلع
 نینمؤم مهلعجو ةوخإ مهامس هنإف ملسو هيلع هللا یلص هيبن ةنسو هللا باتک هلاق اميف عبتا و نيقفانم

 .(۹:تارجح ا )4پ اوسم َنِنِمْؤُمْلا َنِم ِناََفيأط نإَو ا :هلوق يف ركذ امك يغبلا و لاتتقإلا يف
 نيذلا یلتقلا و (انناوخإ) مهامس و مهيلع یلص نيذلا ىلتقلا يوتسي الو » ( ٣۳ص )يف اضيأ لاقو
 ؟اعنص نوئسحي مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا نم هل ليق لب مهيلع لصي مل
 .«ءارورح لهأ مه لاقف

 انیلع اوغب انناوخإ لوقيو مهالتق ىلع يلصي ناك نيفص لهأ كلذك وه : -هللا همحر - لاقو

 ارهط فيسلا لعج ال و هناوخإ مهلعج ال و مهيلع یلص ال ارافك هدنع اوناك ول و فيسلا مهرهط
 /٦٦٦(. ۷ )مالسإلا خيشل ةنسلا جاهنم .«مبل



 ب لوألا ءزجلا

 مرش تكلا تو نال ( مِهِحْيِرَج ىلع زوجي الو ) : هلوق

 لاومأ اھل ؛ مُهَلاَوْمَأ مثل ال ينعي (مهَيَف حاي الو ) :ُهلوق

 هيك نك لش قو نوُمِلْسُم مُهّنَأل (مهريسأ لقي الو) : لوف

 .مهِحْرَجَِو مهراب
 الو ءِرْمأْلا يلو مُهكرْتي اوُمَرَهْنا اإ عبي الو) : ُهلوق

 مَا 2اس نا کیا

 و وع



 يراهبربلا مامإلل يتسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ٌرَع هللا ةَيصْمَم يف رش ةَاَط ال هلآ مَلَعاَو : هلل ُهَمِحَر ٗفَلَوُلا لاق ١

 هَل دَهْشُي الو ءولَحأ ىَلَع دهي الو ءمالسِلا لْهَأ ْنِم ناك ْنَمَو «َلَجَو
 ُهَّلوُجْرَت ءتٴوُلا دنع هل ُمَتْحْي مي يِرْذت ال كف رش الو رْيَخ لمع
 َنِم هللا ىلإ تولا دنع هَل قيْسَي ام يِرْذَت الو ءوْیَلَع ْفاَخَتَو هللا ةَمْحَر
 ُهَلوُجْرَت «مالسإلا ىَلَع َتاَم ادِإ تّقولا كلذ يف هللا ثَدْحَأ اَمَو «مَدّنلا
 .ةيوت ُهْنِم دَبَعْللو الإ وبن نِ امو «ُةَيوُند هيلع ُفاَخَتَو «ةَمْحّرلا

 :حرشلا

 اذَم (ٌلَجَوٌزَع هللا ةَيصْحَم يِف ٍرْشَبِل ةَعاَط ال هلأ مّلغاَو) : لوق
 يف ْبِحَن ال اّهنَأ روُمألا والو ةَعاَط بت هلأ رك امل «َقّبَس ام ءُ

 الف ةّيصْمَمِي اوُرَمأ اإ امَأ «ةَيصْمَمي َسْيَلاَميِف َنوُعاَطُيامّنِإَو «ءيّش لك
 ةيرَس ىَلَع رم ل وُسَرلا نأ :ہثیدحلا يف َءاَج ْدَقَو «ةصْعملا يف َنوُعاطُي
 اًمَلَف ءًابطح اوُمَمْجا : مُهَل َلاَق قيرطلا يِف اوُراَس اّمَلَف ؛ اريمأ ٍةَباَحّصلا َنِم

 ُلوُسّرلا سْيَلأ ِراّثلا يف اولُخْدا :َلاَق ُهوُدَقْوأ اًمَلَف «ُهوُدِقْوَأ : لاق ُهوُعَمَج
 لإ َلوُسُرلا انْعَطَأ اَم ْنْحَت : مُھُضْمَب لاف :ءاوُمیِطَاَو اوُمَمَساد :ٌلوقَي

 علب امل .اًهْيِف لوُخُدلا َّنِم اوُمتَماَف !!؟اًهْيِف ُلُخْدَئ فّيكف ِراَنلا َنِم اراّرف ھهدہ سک وار
 ريم درو منوم PE 2و 09 7 تمہ را سا” »

 اَملإ ءاَهْنِم اوُجّرْخَي اهولخد مُهْنِإ امأ» : لاق لي هللا لوُسَر كلذ

١ 0007 „Ao E0 5 هوو ا یو  

 ةيصخَم يف قولْخَمِل ةعاط الد :إ لاقو « "«يفورغملا يف ةعاطلا

 .) ۱۷۹/ ص )هجیرخت قبس( ۱)



 لوألا ءزجلا

 یے
 | كيدو يل رڪ نآ +: نيد اولا يِف یلاَعت لاقَو قلا یا

 1 كل سيل ام ىب رشت نأ لع )+ نيدلاولا ينعي د 4 كادهنج نو ( ریس
 © حرص ےس ودہ روا

 1 لإ باتآ نم لیس عین اورم ایدلا ىف امهبِحاَص ل 9

 رماد اإ رمألا يلو ة ةعاط عَن اھ كلذ کو ١٠١[‹ :نامقل)

 ةصعمب ةبصْنَمي سيل اًميف هَّعاَط ىقبَتو ءةیصْملا وه يف عاطُي ال نکل «ٍةيصْعَمي

 مل لاقي الف < قلا ا ةيصْعَم يف ٍقوُلْخَمل ةعاَط ال هَ یّعَم اه

 َرَمَأ هللا مَحت : لوقت «ٍءْيش لک يف ِنْیدلاَولا ربی رَمآَو «ِروُمَألا ةالُوٍةَعاَطي

 يِف ال فوُرْملاب ْنِكَل نْيدلاولا ٌَرِبيَرَمَأَو ,يفوُرْحْلاِي روُمألا ۃالُو ةعاطي

 .ىلاعَوُهَئاَحْبس هللا ِةَيِصْعَم

 هله (رش الو ريح لمَ دل هَل ُدَهْشُي الو راح ىَلَع ُدَهتُي الَو) : هَلْ
 ُدَهْشي الو ؛ٍةنِجي ِنّيعَمِل دش الف ؛ نعمل اَلا وأ جلي ةَداَهَسلا لَم

 نم هنأ ىلع ليَ لذي مل نم اما «قنسلاَو هباتكلا نم لبلدي الإ راي هَ

 هل مخ ام يرذت ال اَنْ ءانيؤم احلاص ناك ولو ىح لا لم

 بوُتَي ذق هلال ؛راّللا لْهَأ نِ هنأ مزجت ال ٌرِفاكلا وأ يصاَحلا كِلَذَكَو

 سر شو :5 لاق «يِرْدَ ال نحو
 رال لْمأ لمي لمْ فو ںاتکلا هلع وسي قبس ماز الر ايو د

 او زب رن كد نو ٠ اذ

 )١( ص)ُهُجْیرخَت قبس /۱۷٦(.



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 َلاَمْعَأْلا ء“'ءاَهْلُخْدَيف ةا لْهَأ ِلَمَعب ٌلَمْمَيَف ُباَتِكلا ِهْيَلَع ٌقِيسَيَف ٌغاَرذ
 یا فام رکا ہک الإ اَهُمَلْعَي ال ٌمْیِتاَو_لاَو مٔیتاَوح اب

 ْلَب «ُمِرْجَت الَو ِتاَعاطلا لْهَأل وُجْرَتَو يصاَعْلا لها ىلع فاحت انك

 ةَبسَْلاِب اذَه «ٌُمِزْجَت الو واصلا ىلع ُفاَخَتَو «ُمِزْجَن الو َنْيِعيِطْمْلِل وُجْرُ
 وتلا لْهَأ ْنِم ناّمْیالا ( ها نأ مزج : موُمَعْلِل اب اما يجمل

 َٹَدیأ )+ :راّلا يف ىَلاَعَت هللا لاق اَلا لْهَأ ْنِم َرافكلا ّنأ ْمِرْجَو
 لال َنيِقَّتُمْلِل تدا 0 : دتا يف َلاقَو 20189 :ناَرْمِع لالو ںی

 ايف نوما وب ذارفألا تح نيام «موُمُعلا ْتْيَح ْنِم اذه 158 :ناَرْمِع

 عم لماع ٌرَهظَياَمْيِف مُهَعَم لماع اتل « ىَلاعَتو ُهئاَحْبم هللا ىلإ لکو
0 

 كتل ناقل وعي انت يضاقلا لأ مم لامر نر ف غافلا لقا .٠
 2 5 7 و ا یم ہل ر 2 ےے o م 2 ا

 "مہ سج .ىلاعتو ُهَئاَحَبُس وللا دّیب وهف ٍةَبِقاَعلاَو ريصملا ىلع ال «طقف رهاظلا ىلع

 و وع

 (٢٢٦۲مقر٣۳٣۲۰/ ٤)وِحٔبحّص يف مِم ء(٣۳۰۳مقر٣/٤٣۱۱۷)هحٔبحّص يف يراخبلا هاو ر( 1)

 .ڊوعسم نب هللاربع ثيدح نم



 ےہ لوألا ءرجلا

 ےہ َ مو ۔۔ہ0ہ ٤ ےھرب ےس ريماس مر 7

 ,ئتالماعملا يِفو «ءضارعألا یف «ءايشأ مرح ىلاعُتو هئاحبس هللا
o1 0 “وہ وو ر 1 «  

 : ماسقأ ىلإ ميسقْنت تامرحملا وهو ء كلذ ريغو

 رئابَک تامرحُم ©
 ر ظر

 وهم 8 77 5 س 0 2
 7 2 يک 359 0 ۶ ٤ ےس ےسم 0گ 2 ”w2 2 o ۱ ۳ تي

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ميسقنت اهبكترا نم ىلع ةبوقعلا ثيح نم يه مث

 ی رھ ےک ۸ ۔ رم يم ° ر و

 قددحم تاّبوقُع اهل ہللا عضو تامرحم : لوألا مسقلا ©

 54 7 م + ر م ٥ 2 7 ها ساد رص ۰

 ؛ عملا وهو دحلا نم ادوُدُخ تيمس ءدودحلاب ىمَسُت ام ىِهَو

 7 و o و ےس مَ

 .يصاعملا وِذَم يِف عوقولا نم ْعَنَمَت تابوقعلا وراه نأل
 ٠ گپ 3 كر ا 0 سو 9 م ر لا

 نكلو ءادوُدُح اهل هللا مضي مل تامرحم : يناثلا مُسِقلاَو .
 سا ل سس رس 0ء م م6 یہ 2 م اس را ولا همس اسوي

 اعواَر ِهاَرَي امی مالا يلو ِداَهِيَجا ىلإ لوكوَم وهو ءٌريِزْحَت اهيف
 ملر مسار

 .وسيِدَأَتلا وهو ٍريِزْعَتلاِب ىمَسُي ام وهو ءاهنع

 َنِم ٌريِزْعَت الَو ٌدَح هيف نكي ملام :ثِاَكلا مْسِقلاَو ٭
 5 « # هم فا يع هك و كل ہم ےہ م ۴ م 7

 كِلد ريغو «راتو ةنعلو بضغو ديعو هيف امّنِإو «يتتامرحملا
 ت

 هيف اذه 5 كلذ ريغو ءِراَمِقلاَو اًيرلا لكأك .ديعولا عاَوْنَأ نم

 يف اک ا تھ يل رك دم
 ىف اباقِعَو اباسج ٌهَماَمَأ ناف ناّميإلا فيِعَض ناك وأ ٌناَمْيِإ هلق

 انني 0
2 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 :ةلقئبّتلا لاق ءوساَمّرَحملا وه مرح الَعَو لج هللاف ءٍةَرِخآلا 2 ماس ص
 الق َءاَيْشأ ٌمُرَحَو اوعي الف َضِئاَرف ضّرف هللا نإ
 الق ناّيْسِن َرْيَغ مكي ةَمْحَر ءاَيشأ ْنَع تكسو ءاَهوک هٿ
 0 اح ولأنك

 ال جرف يف ةَشحافلا لع َوُه و فو

 الإ هللا اھَمَرَح يلا جوُرْفلا يف ةّشحافلا ُلْعِف ءارلا َوُه اَذَه هل لحي

 لإ © ةو مهجور رش بيلو : ىَلاَعَت لاق « حيجّصلا يعرشلا دقعلاب

 ره کوا کد رو نب نف حلل نوم بع تک حبني تكلم ام زآ ْمِهيورَأ لع

 ْنَمَف مارحلا ىلإ لالحلا نم َنوُرِواَجَنملا : يأ ۲۹-۳۱ : جراعم اا £ وداعا

 : نْیمْسِق یلَع وهف الا يف عقو
 ف هوب حص حاکن يف رم طو نأ ل قيم اركي توکی ذأ ا

 نا ب ٠ ىلع ال E) CRETE کیلا وه اذٰھف

 نومو غك نإ ہلا نيد يف أر امی کد هود لك اوج ناو
 7 يف َءاَجَو ء۲ 7 تولا ن اط ام ديل رضا رولو
 تن رت رے رات

 م وم

 يِف ينطقرادلاو ء(۷/٥۸)ہریسفت يف ريرج نباو «(۲۲۲/۲۲)ریبکلا مجعملا يِف يناربطلا هاَوَر )١(
 نئسلا يف يقهيبلاو ء(۱۲۹/ 5)نيحيحصلا ىلع كردتسملا يِف مكاحلاو ء(١٤/١۱۰)ہننس

 .(۳۳۱/ ص)نیح اصلا ضاير يِف يوونلا هنسحو «مهريغو (١١/1١)ىربكلا

 ا سس سس



 ب لوألا ءزجلا

 درخت و ام ُدْلَج ركيلاي ُركيلا» :ڈ : لاق اض ةدمل ءرخآ ِء دل لإ

 6رہ
 تأ دق ناش تاكو للا ئا ؛ةئسلاب بترخلا تب "اع

oo JA عم e الا م 

 .ركبلا دَح يف اھ «بيرْذلا ىلع اض مه روهمجو دلا ىلع ءاملعلا

 ختم حاکِن يف ُئَآرْما َّنِطَو ذأ قبس يذلا َوُمَو : : بيلا اأ

 ىتح ةراججلاب مجرب ادهَف ضارعألا و ضاَرْعألا 3 فرعو

 ٌرَمع لاق امک < ؛هُمُكُح يقبو ُهظْفَل خيش يذلا نآرقلاب تيا اڌَهَو تومي

 ءاهاتظِفَحَو ماَئْيَعوف مْجّرلا يآ تلر تلر : لاق لَو لوُسّرلا ِربئم ىلع هه

 دت اَم :اولوقُي نأ ناَمَر سالاي َلاَط نإ ىشْحأَو ءلقوللا ُلوُسَر َمَجَرَو

 : ىلاعت هلوق ىَلِإ ریش . "وللا بات يف لإ الأ ؛وثلا باک يف مجرا
 ٌريِزَع هللاو هللا َنِم ًالاَك لا اًمُهَوُمُجْراَف ایکڑ اذإ ةَحْبشلاَو خيشلاو)

 مک طظ مح ےہ رر ھ م صم

 رمأو وللا لوُسَر مَجَرَو همك يقو نل خبل نار اذه ڏه "”(ميكح

 يذلا عدبلا لَا الإ هيف ْفِلاَخُي ْمَلَو كلذ ىَلَع نوما م عَمْجأَو «مجّرلاب

 .جراوخلاک مهفالخب دعي ال

 نمف ؛ عامُجإلابَو ءةيلمعلاو ٍةّيِلوقلا ٍةّنسلابو باّتِكلاي تيا ےدا

 مجرلاف ؛ نيملسملا عامجإلو هلوسرلو هلل بدكم ُهنأل ؛ رفاك وهف ُهركلأ

 ميمو

 5ھ

 .تماصلا نب ةدابع نع( مقر1111/7)هحيِحَص يف ملم هاور )١(

 ۱٦۹( ١مقر۱۳۱۷/۳)ۂحٔبحص يف ملم ء(٦٦٤٦١مقر ۸ ٦/۳)وِحيِحّص يف ُيِراَخْبلا هاَوَر )٢(

 .رمع نع

 .(1191مقر7//1711)هجّيجحّص يف ملم ُهاَوَر (۳)

 ےس بس ے+ یم ا



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اذَه (َقَح ْمُجّرلا) :َلاَقَف انه ِهّْيَلَع ص اَذَهِلَو ءويف مالکلل َلاَجَم ال تبا

 ْنِم مْجَرلا نورك نا ةَعدَجَلا ىَلَع ار ةَعاَمْلاو سلا لأ ةَدْيقَع نم
 ْمِهداَميْحاَو «مّلِعلا ىَلَع مِهلفَطتَو ْمِهلهجِلٍةَرْيصَبرْيَغ نيَو ؛ملع ريَ
 امير .مِهلاَوْفَأ ىلإ ُرَظْنُي الو « مهي دعي ال ءالُؤَم «ْمِهِراَكْفأَو ْمهِلوُقُع ىَلَع
 :ُهَل لاقيه فالح ابف هه :لوقيو َثْحَبلاَو فَلا يعي هاج يأ
 كلذ اًهْنِم ؛ اهب ُدَتْحُي ال َءاَغَلُم تاقالخ كاته ؟وي ُدَتْحُي وفالخ لك ْلَهَو
 : ِمِظاّنلا لوقُي َكِلَذِلَو «فالخلا

 ْنَمف ؛ ِلیلَالای ٍطْبَرَو ِقیقْحت ةَلأَْم تا1 قا تا كل

 لج هللاو ءهي دتعي الو ءهٰفالخب ةَّرْبِع الو ٌموُصْحَم وهف ليلدلا فلاخ
 رہ م ےک ےہ ر ga ص و ژوب ي مل مرہ ےس -4 1 و و

 هللاي نونمؤن خم نإ لوسرلا وللا ىلإ ہودرف ٍءْىَش يف ملعزانل نِإَف + : لوقي العو

 ىلع ىَقْبت ال 104 :ءاّسْللاا یوا ٌنَسْحَلَو يڪ كلت د
 4 ويمر جم ہں و 4و2 ےہ .٠ 2 مي هيو < مے

 ص مك نا لوسرلاو لا کا ہودرف لگ : یلاعت ِهِلَوَقِل لیلدلا ىلإ عِجْرَت لب «وفالخل

 اھ سک ےس ھوا ےس عر << 27 تا وم ورک مم رے ملا

 فلولا صن اَدَهِلَف ء £ البوأَت ٌنَسْحَلَو "یک كر5 خللا مويا داپ ومو
 یک 0 َ م Gf مار 7 ufo م 06 2 َ َ

 بجي هلال ءِدِئاَقَع باك باتكلا نأ مَم مجرا ِةَلأٴَم ىلع هللا ُهّمِحَر

 یم 52 پام یے وم م م 2 ھ “رہ ه م o 2 ور 0

 ىلَع ادر اذه ىلع صن وهف «رفك ہرکنآ نمف ؛ مجرلا بوجو داقتعا

 .مجّرلا اوك نينا ةَعِدبلا

 ب ااا اا



 ل لوألا ءزجلا

 هس َِنْیفْحْلا ىلَع ُحْسْلاَو : هللا ُهَمِح ر فلولا لاق 3

 :حرشلا

 ْنِم اهنا عَم ءةلأسلا هذه ىلع صن (ٌةّنِس نيفخلا ىَلَع حلسماو)
 هنوف نيفحلا ىّلَع حلا كأ نم ؛ ةَديِقعلاَ ًاقلعت اَهَن نأ ؛ هقفلا ٍلئاَسَم

 نال ؛ةحیجّصلا ٍةَدْيِقَمْلِل اَفِلاَخُم ٍةَءاَّمَاَو ولا لَهُ ْنَع ًاجِراَخ وكي

 َدَح ْتَقلَب ٍةرْييك ثیداحأ يف قلوُسَرلا نع تيا نيا ىلع حلا
 ۱ .رئاوتلا

 :كولؤقِل نس ةضخرلاب لَمعلاو تن (نیقلا ىلع سلا

 ي ىَتْوُت نأ ُهَركي امك ۂصَحر ىَتْوُت نأ بی هللا نا

 سلا يف تيا باوا نم نيا مام موق ام ىلع ُمْسَلاَو نيا
 نيج رلا ىَلَع حلا او اَمنيَب ؛ ةَضِفاَرلا الإ هيف و فلاح ملو يوب

 مل

 هي الاب ًاجاَجِخا ءاَمهْيلَع حسني اَمّنِإَو ةَضِفاَرلا دنع َنالَّسْخُت ل نالْجرلاَف

 کا # رسكلاي ٦ :ةدئاملا 4 هکلجزاو مک رموءرب اوحسماو # :ةءارق یف

 يف نافوُرَْلا ناّبْمَكلا اَمُم مُهَدْنِع ناَبَکلا َسْيَلَو ا٦ :ةدئالل] 4( نيَبَحكلا
 رو 2 مر و اا

 عمجم وهو كاشلا ديقعم ام َمُهَدْنِع ناّبْعكلا اَمّنِإَو قاّسلا لفسأ

 يف ةهيزخ نباو o)» مقر ۲۷٣/٥ )ریغصلا ف يناربطلاو دو .۰۸/۲)دنسلا يف دَمْحَأا ُہاَوَر (١)

 ءرمع نب هللادبع نع (٢٢۲۷مقر٦/١٤٤)ہحيحص يف نابح نباو ٠ .۲۷مقر۰۹/۴٢۲)ہحٔیحَص

 . دَمْحَآ داتسإ (۸۷/۲)بیھرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا ححصو

 يب س



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ءةَضِفاَرلا َدْنِع ْبْمَكلا اَذَه ءِلْجَّرلا شرعي ىَّمَسُي اّمِم بقحلا عم مدقلا

 .ٍةَعاَمَجلاَوِةّنَسلا لها دنع وبْمكلا ريغ َوُهَو
 :يبصَتي ةَروُهشملا ةَءاَرِقلا نال «ِةْيآلا يِف ريسكلا ٍةَءاَرِقي مهل ةَّجُح الو

 رسكلا ةَءاَرِقو 24 ٌُحَهوُجُم أوُلِيْغَأَف » ىلع افطع 4 معیت

 4 يلا ّنأ ليلدي 4 َمُكَسوُمُرِ أوُحسمأو )+ : ىَلاَعَت هلو ةَرواَجمْلا لْجَأل

 .نيفخلا ىلع الإ ُحَسْسَي نكي مّلو ِهْيلِجِر ليغ ناک

 تو و



 ب لوألا ءزجلا

 هس رفسلا يف ةالصلا ريصقكو : هللا هَمِح ر فلولا لاق هد

 :حرشلا

 : جرَحلِل ًاعفَرَو دالا ىَلَع د اليونس مرا اي ءاَج يتلا صحرا َنِم

 لاق ءنآرقلا صني اهو ءةَيِع ٍةيِعاَبَرلا ٍةالّصلا ٌرصق وهو ؛رفسلا يف ٌرصقلا

 و لأ خا کیا سیف سیل )+ ( مُكرفاس ينعي 4( تالا يف كَ صال :  ا

 ال ُهَنَأ ةيآلا ”رهاظ ۰ ١ :ءاّسّنلاا 4 اک نيل KH نأ مف نإ َةولَصلا َنِم

 هللا َلوُسَر نف «لاكشإلا اه َلاَز ذقو ءوفْوَحلا ٍةَلاَح يِ الإ ٌرْصَقلا ُروُجَي

 اهي هللا َقَّدَصَت ةَقَدص َكّلِت» : لاق ؟انمَأ دقو رص الاب ام : لس
 ءورافسُا عبمج يف ٌرصَقي ناكر هتقدص هللا نم اولَبقاف ؛ ْمُكَيَلَع

 نل هاج مالا مو سلا و ات ءَ یل هال رف

 .لضفألا فالخ

 الف ماو هكر ءاش نمو «لَضفَأ وهو هلع فا اصح ر علا

 نال كلذ َرکذ فنصلاو «ٌلصَألا َوُه َماَمْنإلا أل ؛ كلذ يف يلع جَرَح
 مو 8# ل

 َنيِدَدَشَمملا ىلع در كلذ يِفَو زال ہر

 ةيعرشلا ( ضع لا طول ل والا
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 .باطخ ا نب رمع نع (1۸1مقر۷٤/ ١)وجْيِحّص يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلٹ ٌّحنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 نمو «ماص ءاَش نم ؛رفّسلا يف ٌموّصلاَو : هللا ُهَمِح ر فلولا لاق 1]

 رطفأ َءاَش

 :حرشلا

 يِف َناَضَمَر يِف ٌراطفإلا :ہداّبعِل اهي هللا صخر يتلا صّخّرلا نم
 E هے ¢ کٹ و و یورک

 ُةُماَیِصف ماص اذإو ماص ءاش نمو رطفا ءاش نم ؛ةصخَر وهف رفسلا

 قحقا ىلع تلک ان اھ وذا ناساف اک ےک

 لة راو اصغر ف ؛ "سلا يف مايصلاي هَ هل نوا يا ؟رفسلا
 ص

 8 ١

ITلصألا ىلإ َعَجَر ْنِإَو ءصَخَّرلا ٍرْئاَسَك اَهلْمِف ُلَضفألا منَ  

 ره کن دہگ نمم : وقي الَعَو لج هللاو «كلذب ساب الف َماَسعَو
 نر سرچ ےس ر 4 ص ي ےس سم مح تر

 :ةرقبلا] 4پ رخآ م وس یر یھب ویر

 '''ورافسا يف رطب كل ناكو 260

57555 

 اق هنأ 6# ّيِمَلْسُألا وِرْمَع نب ةَرْمَح ْنَع (۱۱۲۱مقر۰ اح ہحیجُص يف ملم يور )١(
 مز ود :ق لا نور اقف حان يلع له سلا يف س ىلع ةر يذحأ هللا لو

 (۱۱)٣مقر٢/٤۷۸)وجْیحَص يف لسمو ۱۸٤ مقرا )جئتم يف يران ور ()
 ديدَكلا ْمَّلَب ىتح ٌماصق َناَضَمَر يف ةكم ىلإ َجَرَخ وللا لوسَر ذأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 < همم

 .سانلا ٌَرَطْفأَف ءَرطْفَ

(7p 



 ل لوألا ءزجلا

 .ليوارسلا يف ةالّصلاب سب الو : هللا هَمِحَر فلولا لاق ۷

 مع 6.8

 :حرشلا
 7 هي < ۔ھک ں2 ر و رگو سر لإ مودم مرر ر و -

 طيخم وهف ءةۃروعلا ىلع سبلي ام :فورعم وهو ‹درفم ليوارسلا

 .ماَمكأ هل ؛میسلا لق ٍرذَق ىلع

 ةروَع نال ؛ لُجَرلِل باب اذه ليوارسلا يف 00 : لاق

 يف ىّلص اف «كلذ رسي ليوارسلاو «ةبكرلا ىلإ وس نيب ام لجرلا

 ی اف از ىلإ نیا ارات ليو

 َلاَجِر ادلع نكي مَ اڏٳ امه الإ ةالّصلا يف ٌةَرْوع الكف ةر | اا

 يف ىلَص وأ ءليوارسلا نھ لَضفَأ وهف رازا يِف یلص اذإو .مراحم سض

 امدح م2 وتبي : ىَلاَعَت لاف کول مجال ٠ ؛ ُلَضفَأ ُهّنِإَف ءصبیق
 7 4 2 رو
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 امك ةَئْيولاَو ؛الص لك َدْنِع : يأ ۳١[ : فارعألا جسم یگ دنع دنع کک دز

 و ا ا ا ی lq 2 ه اع ° نايا م

 . ف ءروعْلِل ارثس نوكت نأ نِم مَعَأ مالئمإلا ُحْيَش لوق
. 

 ميرحت نوري يللا ٍةعيشلا فاّتلصَأ ضعب ؛ ىَلَع در هللا ُهَمِحَر يراها مامإلا نم الكلا اذه يقو )١(

 .ةالّصلا ءادأ َدْنِع لیوارسلا علخ نوبجويف ربا نم ةجراخلا ٌحيّرلا اهبرصُت اتال ليوارسلاب ٍةالّصلا

 چا چت رح سے ےک ےہ



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 د

 يِفْحُيَو ناّسّنلاِي مالسإلا َرِهْظُي نأ ُقاَنلاَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق "41

 .ريمّضلاي ٌرفكلا

 :حرشلا

 : نْيَمْسِق ىلإ ميسقني وهو .رشلا ناطبإو ريحا ٌراَهَظِإ وه قافلا
 .ىداقتعا قاف ٠

 َرِفاكلا نال ؛ يِلْصألا ٍرفاكلا ¿ نم رش قِفاَلَو ربك 6
2 

 ہک "ثٍ

 ؛نیِمِلَسل ا ْعَدْحَي 1 َقِفاَْلا “کل ردع هاو ؛ٌرفاک نأ فورعم يِلص لا

 ور فه رل ھو الو۔ ر ہوم وو و

 نوعي + ءٌرِفاك وهو مِل هنأ رهظُي کک

 اهو ۹ : ةرقبلا] 4( دعس دوعن امو مهسا لإ توعد امو اوما َنذَلاَو هللا

 E نائوألا ةدْبع تحت و رسا زا یف مل

 83 "گل

 تک ال يذلا وه ة ايلا قافلا ٤ نوال 4 ود ےب آڑ

 ا نامي تم
 .يِلَمعلا قاتلا : يناثلا غونلا © امال ا يا ريم نس

 "ركل ءانطاّبو ارِهاظ انموم ناسلإلا نوک ذأ وه يلمع قافتلاو

 4 .نيقفالا تاقص ْنِم ثافيص ُهّنِمٌرْدْصَي
 0 ہے اٹ ست راع 0 ۶ ربو ہم عَ

 رقنمألا تالا سو لَا قالا سي ےک

 7 ءاصِلاَخ ًاَقِفاَنُم اتم ناك 2 هيف نك ْنَم ٌعبرَأ» : لَو هلوق اج اَم اذه لنمو

 ثدح اذ : : اَهَعَدَي ىح قاتلا ّنِم ةلصَح هيف و تناك
 ص

 م( بسلا

 داش ديغو هلع و هئامیِإ صقل



 س لوألا ءزجلا

 ادھَف جف َّمّصاَخ اَدِإَو «َناَخ َنصْتْوُأ ادو «فّلْخأ َدَعَو اڏو «بڌک
 ا اح يف نعت رع ءيلَمَعلا قالا هن ُرُدَي ذق نموا

 .نْيدلا َنِم كِلذي ٌجْرْخَي ال ُهنِكل دبع

 امس و ِهيیاحصأ سے رت ةفا يذلا تا وه فاعلا انهو

 : اولاق «ُرَمْصَألا كا رشا ْمُكيلَع فاح ام فو نإ : لاق َرَعْصألا َكْرّشلا

 اذ ةَماَیقلا َمْوَي هللا ل وقي .ُءايرلا» :َلاَق ؟هلل َلوُسَر ای صال ا
 اوُرظْناَف ايئدلا يف َنوُؤاَرُت مك نيرللا ىَلِإ اوُبَهْذا :ْمِهِلاَمْعْأي سائلا ىَرَج

 دی 2 ٣ هرم 6
 رج ممتنع نودجت لَه

 يتلا زم بنج معاد تيكر ل : لاق
 ُنیَزيَف يلصيف لجرلا مو ٤ ؛يِفحْلا كرشلا» :َلاَق .ىَلَب : اولاق «؟لاجّدلا
 لص رر سانا دلع یلص ان إ "ىي لُجَر رظَن نِم ىَرَياَمِل ُهَئالَص

 َُقاَح يَِّاَوُماَدَهَف الصلال نإ يِفَح لَحَم وأ ويي يف ىَلَص انو هم م

 فاح وت تن ےک الو :ًاديدش ًافْوَخ مهيسفلأ یَلَع ةَباَحّصلا

 .وړمع نب هثلالبع ثيدح نم (۸١مقر۷۸/۱)ٌملسمَو ‹(٤۴مقر۲۱/۱)يراخبلا هاور (1)

 يِف يرقبلاو ؛(٥۲۳۳/۵)ناَمْيِالا بش یف يقهيبلاو ء(۲۸٦/ )ودم یف ُدَمْحَأ ماما ءاور(٢)
 بسْیِغَرَلا يف يِرِذْنُمْلا لاق ال نب دومح نع 4 ۳۲۳ ١/ )وکلا حرش
 .ہدْیِج هداتسإ» :(19/ ١)وبيِهُرّتلاو
 حرش يف يِواَحْطلاو ء۰ : مقر )ونس يف ُهَجاَم نباو ء۰ /؟)دئسُمْلا يف ُدَمْحأ ٌماَمإلا ُهاَوَر ()
 يف ٌراَرَبلا : :ارصّتخم هاورو؛(17/4/1) ل ياكلا يف يرلَع نبا ء(۱۷۸۱مقر)ِراٹآلا لكشم

 اوس -۲/٢۷۹)راگالا بيهن يف يربطلاو ء(راَتْسألا فشك -۷٢٤۲مقر)وبّسم

 هححصو اظ يرذخلا بوس يبأ ْنَع ْمُهْرِبغَو «(٤/۴۲۹)نیحیحصلا يلع كرذسُملا يف ْمِكاَحْلاَو

 .(٤/۲۳۷)وَجاَجُّرلا حاّبْصِم يف يرْيصوبلا هنَسَحَو ‹«يبَهذلا ُهَقفاَوَو ‹«مكاحلاو : يواَحطلا



 يراهيربلا مامإلٹ ٌمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 (ٌقِفاَنُم الإ همي الَو ءْنِمْوُم الإ ُهَفاَخَي ال» :اوُلاَق اهل «ُهْنِم ُتاَسْنِإلا
 رمل َقاََتلاَوُهَو قافلا اذه نِم هفت ہک ىلَ فاح ميسا

 (ريمضلاي ٌرْفكلا يفځيو ¿ ناَسللاب .مالإلا روب نأ ؛ َقاَْتلاَو) لوق
 هم e ال اذھَو ءُربكألا قافلا وهو يداقيعالا قاقتلا فيِرْعَت اَذَه
 را روس لا ي لج هاو . .ادبأ رم نب ركع الو تیار

eخا وش ییا يف مدان  TT 

 یاب نوو لا © نی کد هيف بر ال کیسا لڏ تل ملا # :نآ آرقلا

 َنِم نب لی آم كيلا لی آني يوب نیلا © نوفي مق امو اس دشتِ
 کیلا مه كوو مّ ني نق یدُم ل كلوا ل َنوقوب ره رکا
 ًارهاظ ٌرافكلا 0 .ءأنطابو ًارهاظ ملا يف تايآلا ورله ١-0[ :ةرقبلا]

 1 ميتال 6 عاوس أوُرْفَك تملأ ن 92 هيف هلل لاقف < ًانِطاَيو

 A2 وم م

 وشغ مهردصت دا قع ونس کو غور لِ لع هلا مح ات نومي ال 8

 2 سال نمو ظ : -ْتِلاَّثلا فصلا يِف-لاق ا مث ٌةيِظَع ادع مم

 م1 َنيِذّلََو هلأ نوفي ا زيآلا مولا هلأ اسماء

 مق مک هه )ل: ىلا هلو ىلإ دت امو فتش لإ توت
 e رشع عضب يهو نقلا يف اهلك وراه ١-10 : ةرقبلااإ نو

 .بلقلا يف ُهُرِمْضُي ام ُهاَنْعَم ريمضلا (ريمضلاب َرفكلا يِفْحُي ا لو

Eظ تی  

 ےس ا

3 



 ل لوألا ءزجلا

 ةأر مالْسِاَو ا نامی راد اًينَدلا ناب ملعاو: : هللا دَمِحَر فلولا لاق 1

 مِهِحْئاَبْدَو مِهِئيِراَوُمَو عهِماَكْحَأ يف ٌنومِلَسَم نوي اًهيف ل8 دّمَحُم

 عيمجي َيِنَأَي ىح ِناَمْیِإلا ةَقیقَحب , اَحأل دھشت الو ءْمُهْيَلَع ةالّصلاَو
 ىح نالا صا ناك كلذ ْنِم ءيش يف ٌرصق نإَف «مالسإلا عئارش
 الإ ءناَمْیِإلاّصؤات وأ ناَمْيإلا ٌماَت :ىلاعت هللا ىلإ ُهَئاَمْيِإ نأ ملْعاَو « بوي

 .مالئمإلا عئاَرش عييت ْنِم َكَل رَظا ام

 مالسإلا نأ ينعي ۰ ناَمْيِإ راد اًيئدلا نأي ملعاو) : هلوق

 ءءاّرجلا راد هن ةا أ :لَمَعْلا راد يه يتلا اًينَدلا يِف َناَمْيإلاو

 مالسإلا ريغ ىلع تام ْنَم اّمأ ءاّيدلا يِف نائوكَي اَمّنِإ ٌناَمْيِإلاَو ُمالْسِإلاَف

 وأ يۇي هب تک اذِإ | ةَماَقلا موي هلأ هعفني الو ٌرِفاَك ُهّنِإف ناَمْیالاَو
 هلم ربو كن و

 7 نيۇ نيوي نأ لجأل عج تا و ناک عوج

 4 مسح ۶ باب بوت الو درد اکیلی اولاقف رال لع وفق دا کرت

 .[۲۷ : ماعنألا]

 :وبتارم ثالث نيدلا نأل نأ ؤرف ذ امه ناَميِولاَو م مالسإلاو

 .مالسإلا ١ الو

 .ناميولا :ایئاگ

 .ناَسْحِالا :ًاٹیاگ

 ےس ےل ےس



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔-

 وه تا نا اتنا ھوا لیک ورق یس امك ر َ ۔ظما هع

 اقوام ُنوُكَي ذَقَو ِنطاَبلا يف يوم ُنوُكَي دقو «رهاَظلا يف مالالا
 .نِطاَبلا يف ًارِفاَك «رِهاَظلا يف ًامِْسَتسُم

 ٌلِماَك ُنِمْوملا هيف ُلْخْدَي ُهّنإَف «قفاتملا ىَلَع یی ال لف ُناَمْيِإلا اّمأ

 ناميإلاو مالسإلا رد اف ؛ناَمْيِإلا صِقاَت نما هيف لُخْدَيَو «ناميإلا

 ُماَكَحَألا : ناَمْیالای ُداَرُيو ؛ةرهاظلا ُماَكَحَألا : مالئسإلاي داري ُهّنِإَ ا
 ۶گ
َ 

 ءهللا ًالإ َدَلِإ ال نا دهشت نأ ٌمالُسِإلاه :َليِرْبِج ِثٔیدَح يف امك «ةئِطاَبلا
 ءَناَضَمَر موصتَو ءةاكرلا يتو «ةالّصلا ميقثو «وللا ُلوُسَر ادّمَحُم ّنأَو
 نو :َلاق ؟ناميولا نع ينربخأ : لاق «ةرهاظ لامعا ونه «تَيَبلا جحتو

 ہرَْخ ردقلای َنِمْؤُت نأو رخآلا مْويلاَو هِلْسْرَو وکو هَيكِئالَمو هللاي نم
 0 َ م6 2 لر م

 ةَنِطاَب ُلاَمْعَأ نَه «ورشو

 َلَخَد ؛ طَقَف ٌدِحاَو رك اَدِإَف ءناَمْيإلاَو مالسإلا عاًمَجا ِنِم دال
 مالسإلا رك اًذإو ءمالسإلا هيف لحد ُهَدْحَو ُناَمْيِإلا َرِكُذ اذإ ءَرَخآلا هيف

Ea ؛اَعَمَْجا اذ ُناَمّيِإلاَو ٌمالْسإلا» :نول وقي اذهلو «ُناَمْيإلا هيف لَخَد ُهَدْحَو 
 ريقفلا ُلثِم « ىَنْعْلا يف يِنْعَي هاَعَمَتْجا اَقَرتْفا اذإو» ىلا يف ينعي (افَرتفا

 ادو « ىّنْحَم هَل ُنْيِكْسلاَو ىّنْعَم هل ٌريِقفلا ٌراَص ًاعیمج اَركُذ اإ نْيكْسلاَو
 ."ذ5-لا هيف لَخَد اًمُهُدَحْأ َرِكُذ

 .4لظباطخلا نب رمع ثيدح نم (١مقر)وجيِحّص يف ملم هاور )١(
 (001/1/)ىواتفلا عومجم :رظنا ()

 ببال



 بل لوألا ءزجلا

 مهياكحأ يف َنوُمِلْسُم َنَوُنِمْؤُم اًهيف 4 دمحم ةمأو) :ُهلوق
 ؛ َنوُنْمْؤُم َنوُمِلْسُم ككِرَّمَحُم هما (مِهْيَلَع ةالّصلاو ْمِهِحْئاَبْكَو مهِئيِراَوَمَو

 دكر اوم وكي ةف املس ناك تر لھ رف يؤم ناك ا

 لاَ اليلق وّلَو ناَمْيِإ نِ عم ہال حيلا مالئمإلا نيكل ءًاقفاَنُم نوک
 .[۱ ٤ : تارجح ال اَنَمَلْمَأ اولوف نكتو اوتو مل ا

 مكح ُهَل ارهاظ ولو ملسملا (مهشيراومو مهماكحأ يف) :ُهلوَ

 هئوُنودَيو ولع نولصيو ةئوفكيو هئواسفي تام اذإو ؛ هئوُلَوي نيملسلا
 نوُمَحاَرتيو «ةلولوتيو هلوبجي قايلا ديق ىَلَعَو «نيمِلْسْلا رياقم يف
 يف َنْیمْولا لكم» :ي لاق دمحم هما هذه .مهتيب نوَحاتيو مهب
 وضع هنو یکتا اإ حاولا سجا لكمَك موفطاعتو مومحارتو مِهّداَوت
 :ٌمالّسلاَو ٌةالّصلا ِهْیَلَع َلاَقَو "”«ىّمُحلاَو رّهّسلاِي دسجلا ُرِئاَس هَل ىَعاَدَت

 ه ف ھھ هم اك ماض 6 و راو و

 ناینبلاک نمؤملل نمؤملا»

  9وچ 1٠

 م ھام م ل

 مهف ''ویباصآا نیب كبشو ءاضعب هضعب دشی
 ب

 سا

 .وبسَّللا ىف ال ناَمْیالا ىف ةٰوخإ ٠ : تارجح ل4 وحي ںوم ملا امن + ةوخإ

 7 7 يم یہ 2 ه ر 2و یک

 ام ءاقیماف ناك ولو یتح «لالح مسا ةحييبذ (مِهِحئاَبْدَو) : هلوق
 ةحيبذ حب اَذِإ اضَٰأ َقِفاَمملاو «َلالَح ُهّتحيِيَذف مالسإلا َنِم جْرْحَي مل هنآ ماد o موي lo ؟ و ےہ

 (1087مقرا444/ ؛)وجبِحّص يف مِلْسَمَو ؛(0170 مقرا 7178/0)هجبِحّص یف يراخبلا هاو ر( 1)

 .امهنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع

 )٢( يف مِلَسُمَو ء(٤٦٦مقر۱۸۲/۱)وحٔبحّص یف يراخبلا هاور صّحیٔجه)۱۹۹۹/٤رقم۲٥۸۰۸(

 .یسوم يبأ نع

 ل 53



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ام الإ + : ىَلاَعَت لاق «قِفاَنم هنأ ان نيتي مل ام ملم هنأ مكُحي الكا

 ءباَتِکلا ِلْهُأ َمِئاَبْك اَنل َحاَبَأَو ءَنْیِِيُْملِل ٌباطِخ اذه ۳ : ةدئاملا 4( ےک

 ؛ مهحئابڏ ينعي ٥ :ۃدئالا4 ہک ل بتلا اونو نیلا مع ]+ : ىلاَعَت لاق

 .باّتِكلا نم مُهَدْنِع ام بجومي ٍةَيِع ٍةّيِعْرَشلا ةقيرطلا ىَلَع َنوُحَبْدَي مُهّنَأل

 ےک ے مه مہ ےس ملام ¥ ےس سمه 2
 ال ؛ انک ال نحف َنْيَدترلاَو نييرهدلاو رافكلاو َنْیتولا حاب اد ام

» % 

 7 ك لایت ير ني

 یگ

 ګګ ت 2 2 ےارآ

 ہک یھت وک ىلع یاس بیع سا ا ُهلوق
 E ام اف رهي مَ ًاقفانم وأ ًايصاَحو ًاقيماف
 وك رملة سم و ساو رم اف

 هريو للل هبيرق ثريو عهل رفغتسيو هل ىعديو هيلع یلصی ُهْنِإ

i 

 مئارش عيعجي ينأي ىَتَح ناَميإلا ةقيقحي ةقيقح ب دَحَأل دهشت هئ الَو) : لوق

 هاي هل ةداهّشلا نال ؛ ْنِموُم الف : REE :يأ (مالسإلا
 م ت ىع ور

ESإف انالف رطغأ يا لُجَر لاق ام اهيو ايد لذ  

 1 : لاق ءُنِمْؤُم اف ًانالف طع :لاق مث ميت وأد : : لاق نِمْوُم
 هيِطْعُي اَمَنِإ ءادَحَأ يكَرُي ال َناَسْنإلا نأ اذهب ديرب كلك يا "بلسم

 دعس نع (١٥۱مقر١/۱۳۲)ِحْبحّص يف ملو ؛(۲۷مقر۱۸/ ١)هجّبِحّص يِف ٌيِراخْبلا هاور )١(
 .صاقو يبأ نب

 بس يب لام ال_ ےس ب



 ل لوألا ءزجلا

 نِ انكمتم ام نوكي نق املا و : ٌلوقيف ؛ ماعلا مسالا

 دقو او صاعم هدو یس هَدْنِع تا تی و ا

 مه ام ها مج

 .لاّمكلاي ُهَل دَهْثُت ال تْنَأَف ءاقفاَنُم توکی

 (بو ی نامإلا ما ناک كلذ نم ءيش يف رمق نإ : لَ

 تَماد ام َرِئاَبك هيصاَعَم تاک ْنِإَو يصاَعلا نَا ةعاَمحل او ِةّنْسلا لْهَأ ةدْيقَع
 کک ال وأ مالسإلا ّنِم مِل جر ال اًهّنإف ِكْرْشلا نود

 ْنصْؤُم َوُه :ُلوُقَت وأ «هرببكب ًاقيساف هناي ًانمْؤُم ُوُكَي اَمَنِإَو «ناَمْيإلا
 .ناَمْیِالا صا

 قات وأ ِناَمْیِإلا مات :ىلاعت هللا ىلإ اِ 4 مَلْعاَو) : هلو

 وڈ

 3 ص
 نو

 ىلإ ُهَتريِرَس لكن َرِهاَظلا ُهْنِم لبق يِنْحَي (ن نامل

 ال (مالثسإلا | مئارش عيبلطت نم كل رهط ام الرد :ه

 َتلَأَ ماسلا مِئارش ر اهنمو السلا ٍضِقاَوَن ْنِم ًاضقا 525

 رفك مالكي ملكت اذِإ وأ ءادمعتم ةالصلا كر اذ امك ءَوّدرلاب هّيَلَع ُمكْحَن

 هيلع مكحت تلا مالا نيد بس وأ «كلوُسرلا بس وأ هللا بسك

 ِرذُعلا لاَوُز عم مالئسإلا ضقاوت نم اضقا َرهْظَأ ْنَمف ذ ءُهْنِم رَھظ امي ٍةَدَرلاِ

 وه له < لها وُه لَم دلم وه لَه وا واتم وه لَو «عئاَولا لاهو
 ا رضا o م

 .عناوملا وله ْعَم ةَدرلاي هيلع مكحي الف نافع

Eو  

 اًذِإ الإ : أ
 س



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 نس ةلقلا لهآ نم تام نَمٗیلَع ةالّصلاَو:هلاُهَمِح ر فلؤملا لاق ٥٦

 سرو رم ےک م هست لقي يرنلاو ءةينارلاو ‹يڼازلاو , موُجْرْلاَو

 .ةئس مِهْيَلَع ةالصلا ءْمُهْرْيْغَوُن ٌناركسلاو

 :حرشلا

 واک هيلع ينتسل مال ولا نالا لا نما !َلََس اك اق
 :الوُم 0 نیم لب كلا 3 نوصي نا ( 9 ٍةليقلا د

 .ًاناومأو ءاي کک

 ةريغو «ةف لقي يدّلاو ءةينارلاو «ينازلاو موجو لوق
 لماع مالسإلا نع وت هيريركي جرحي مل يذلا قيسافلا مولا (ِةَلْبِقلا لَهَا نم

 دقو ءانزلا يف موُجْرْلاَكَو ات لټاقک هل ىعديو یا ةلَماعم

 يِماَعلا ىَلَعَو , ")ه4 زعاَم ىَلَع یلص ؛ َنْیِموُجْرَلا ىَلَع يلا یلص
 م

 لاق لو ساّنلا ٍضَْب ىلع و ةالّصلا َنِم ميمي قو 'اَهْنَع هللا يضر
0 
۹ 

 هنأ باب نم الل سائل بيانا باب نم ؛وللا لبس يف لالا ‹ هةيسفن

 ةالصلا نم مهمي ملو هيلع 27 نأ ٍةباحّصلل َنِذأ اذَهِلَر ءٌرِفاك
 1-1 0 هلا

 .ملسم هلال ‹« هيلع

٠ 

 .رباج نع (18774 مقرا 0800 /7)وجْبِحَّص یف يِراخْبلا ُهاَوَر )١(
 .ةديرب نع (١۹٦۱مقر۱۳۲۳/۳)جٔیحّص يف ميسم هاور (۲)

 سبب ااا



 ب لوألا ءزجلا

 يذلا ُناَركّسلا نس ْمِهْيَلَع ٌةالّصلا َمُهْرْيَغَو ُناَركّسلاو) : لوق
 تام اًذإف «مالسإلا ّنِم حري ال ُهّنِكل دحل هْيَلَع ُماَقُي قيماف محلا برشي

 .ةلبقلا لأ نِ هل ؛َرْمَخلا بري ناك ولو لع ىَلصُي
 .اًهعاَبتا بجاولا فلولا نس نم : يأ (ةَكُس) : هوقو

01 1 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 مالُسإلا ّنِم ةلْبقلا لْهأ ْنِم ٌدَحأ جري ًالّو:هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 لَ وللا لوُسر راثآ نم ًاقَش دري وأ ءٌّلَجَوٌزَع ہللا باقك ن برب یک

 َبَجَو ْدَقَف كلذ ْنِم ايش لعق اذإو «وللا رْيَِل حبي وأ < هللا رْيَكِل يّلِصُی وأ

 ْنِصْؤُم َوُهَف كلذ ْنِم ايش ْلَمْفَي مل اذإف «مالسإلا َنِم هجرت نأ َكِيَلَع

 .ةقيقحلاب ال مئمالاي ٌمِلْسُمَو

 :حرشلا

 ْنِم ضِقاَ باكرا الإ مالئسإلا َنِم ةَلبِقلا لْهَأ نم حا جري ال

 .هرذع لوزيو فو عملا “0ت

 نآرقلا دّحَج اذِإ (كي ہللا لوُسِر ِرائآ ْنِم اعيش دري وا) :ُهل

 نارمل يف ايش ركن وأ ءاَهَضْمَب وأ ةحبحّصلا ةّنسلا وأ ءُهَضْحَب
 هلل بدكم ُهّنَأل ؛ ِةّدّرلاي هيلع ِهْيَلَع مكحُي اًذّهف : ٍةَحّيِحّصلا سلا يف اعيش

 هَل نيب ادإَف هَل هَل نيب انه الرام أ القم و ًالهاج نکی مَل ا ٠ "ء۵
 .ةدرلاب ای بلع مك لفرص

 .ثيداَحألا : كولا لوُسَر رائآب دارا

 ہذَحو رم هاف : يآ (ك هللا لوسر اکا نم ايش در و : هوقو
 : نيف اھ هب نواحي عام او سلا لأ دن ٌةميظَ داق

 يتلا رئابکلاپ ہوس يذلا ٌمالُخلاَو : جراوخلا : ىلوألا ةا ٠

 .كرشلا نود

 ل ار سس...

١ 

30 

 وأ



 ل لوألا ءزجلا

 ناَمْيِولا عم ٹل ولو نیلا نج ةئجرملا ةف :ةّيزاّكلا ةئفلا ٭

 نم ٌءيش ُهرضَي ال ُهّنإف ءهِبْلَقي انِمْؤُم ُناَسْنإلا َّماَد ام «ةّيِصْخَم

 لاک ْنِمْوُم ُهَنإف ٠ انك نت و جا

 نيب طسو مه :فلؤملا ركذ امکف ِةَعاَمْلاو ةّنسلا لَهَا ام

 رن وأ كرشلا نم تناك نإ : فلت ُرِئاَبكلا :تولوقيف ؛ نْيتفئاطلا

 الو ًارفك تَسْيَل ٗتئاک اإ امو « عاملا لالا نم جرطت اَنإَف نال

 قالّصلِ ًاكر الو وللا لوُسَر نسل الو هللا باكل أبي دكت تس و اك

 ال ورهف كلڈ نوُد ةَرْيبك يه امو ,هللا ري احبك وأ هللا ريل َءاَعُد الو

 4 ايكو ةر او جراح افالخ مالثسإلا ¿ E جر
 اے "0۳ يللا ؛ ةكجرملل ًافالخ E هئاَميِ صٌٍقْنُتو لا

NTعمجلا وی ُلُصْحَي يذلا طسولا ْبَهَدملا َوُه اَدَهَف  

 e دیعولا صوصن نيب
 .داعولا صوص اوكرتو «ديعولا صوُصُني اوُدَخَأ ةَلَِتْعْلاو جراوخلا

 صوص اوکرئو ءدْعْولا ٍصوُصُني اوُدَخَأ :سكتلا ىَلَع ة ةر
 .لاض ن نيتف ةئاطلا الكف .ديع .ديعولا

 برق ريف يص (هلا ريل حيلي أ ہوللا ربع يّلصُي و9 : لوقو
 o ل سم مس َ لا سوري و.

 ریت وت ٹک کک هيل



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 طو ةا اف كلذ نود امو ٍلْلا نم ٌجِراَخ رفا كرم انهو ءوشا

 جاوا نيبو ة كرما نيب هيف
 نم ةجرخُت ذأ كيل بَجَو ذق كلذ نِ ا لَ اذإَو) : هلو

 ىلا ريخ حب وأ هللا ِرْيَمِل یلص يِنْحَي «كِلُد ْنِم ًائيش َّلَعَف اِ (مالسإلا

 كيلع کت یس ويل رخ نأ َكِيَلَع بجو ؛ ہللا ربع ةداَيِع لمع أ

 ا :لَقَت الر ٌرِفاك هنأ دقتعت نا

 يتلا ةَرْيبكلا بكرم يصاَعلا َقّسْفُت ْنَأَو «كرشلاو َرِفاكلا َرفَكُت ْنَأ َكِيَلَع

 .ٍرْمَألا اذه يف ّقَحلا نايب ْنِم بال ءكْرْشلا نود

 ال ملسالاب ملتو نم وَ كل نم ايش ليمان هَ
 .هللا ىلإ ُهمَرْيرَسَو ءال رہاظلا يف : يأ ( ةقيقحلاب

57525 



 ل لوألا ء جلا

 هخلبي مل امم ايش راگالا ّنِم َتْمِمَّس اَم لكو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1 0 <٦ 2 ت و جس رم م ۶ظ ر َ ك

 مياّصأ نم ِنْيَعُبصإ نيب دابا بوُلق» : هللا ِلوُسَر ِلْوَق وخت «كّلقَع
 مؤی لزذيو «ءاّيثدلا ءامّسلا ىلإ لري هللا اد لوقو ««لَجَو رع ِنَمْحّرلا

 سوس ص صر لس 0 سك موسم كو ع م ل سا صر رگ ص “جر )رش ھم  عيمم

 اَهْيلَع عّضَي ىتح اهيف حّرطي لاري ال مئھج نو «ةَماَيقلا ْمْوَي َلِزْنَيَو ءةفرع

 ءءكيلِإ تلَوْرَه ىلإ تْيَشَم نإ» :دْبعْلِل ىَلاَعَت هللا لوقو ءُهؤاَنگ لج ُهَمَدَق
 يير تيأر» : ہللا لوُسَر لوقو ««هتروص ىلَع ْمَدَآ هللا َقَلَخ» :ِهِلْوقَو

 ضيوفتلاو قيرلصتتلاو ميلنشلاب كيلعف ءٹیداحألا ورله وابشأو

 نمف « بجاو اذهب َناميإلا ناف كاوهي ورله نم ائيش سف لَو ٤ ىّضرلاَو

 هم مري ظقسصرم

 .يمهج وهف ہدرو «هاوهي اذه نِ ائيش رسف

 :حرشلا
 ےھت ےسوق و ےک مكر و م تام مع سم د هع ال و ك اع

 امك اهتيثن نأ كيلع بجي «لجو رع هلل ةتباثلا تافصلا صوصن
 0 2 و ا ا ما و 0 ہر و اک ع ى ھو ےس ب ےک و
 ٠ وللای قيِلَي ال اَذَه لوقت فالق گا نأ نود ,اهتقيقح ىلع ‹ تءاج

7 
 ت

 قرا و وو 5 َ رم

 .ةلطعملا هلوقي امك ةيبْسَت اذھو ؛ كِلُذ رع هرم هللا

 50 17 مدور و ٥ كر 2 0 ° GE 2 صو ے 0

 ىلع نيتفئاطلا الكف .ةلّكمملا ةلوقت امك هقلخ هبشي هللا نأ َدِقَتَعَت وأ

 .لالض
 ۲ 7 01 ل ES 1ے 7 6 ى ھم ع

 نم ارارف تافصلاو ءامسألا اوفت ىتح «هيزنتلا ىف ولغ :ةلطعملا
- 3 0 0 

 .مهيعزب هيبشتلا

 شش پس وس ست سس سس سس



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 همم oe 7 م د 72 ت 2 8 0 22 م

 نيبهذملا الكو .هقلخي هللا اوي ىتح تاّبلالا یف ولغ : ةلّكمملاو

 .لطاب
 الي اتاّبَنِإ تافصلاَو َءاَمَسألا هلل نوبتي ‹ طسولا :ةْنَسلا لهأ بهذَمو و ا 02 - ممم © 3 ن سا 2. ۰ 2ے 2 0ء 202

 2 و م رم 2

 بهذَم وه اذه «ليِطخت الي اھَیْنَت نيقولخملا ةهباشم هنع نوفْنَيو «ِهيِبْسَت
oو ا 2ص یز  oیس ىِلْئِك سی + :ىَلاَعَت لوق ّدَح ىَلَع ءةعامحلاو تسلا لها جگ ۔ ھ۸7 ےس رک یک  £ 
 ىلع در اذه 1۱۱: یروشلالچ ريصبلا عی وُمَو # ِةَلثمملا ىَلَع در اَذَه

 ةيبشّتلا يِضَتقَي ال تافصلاو ِءاَمْسَألا َتاَبِْإ نأ ىلع ڈا تلدو مولا
 .تافصلاو ِءاَمْسَألا ِةلأْسَم يف ٌحيِحّصلا جَهْنملا وُه اَذَه .َليِتْمَتلاَو

 تيت لجو رع نَمْحّرلا عياصأ نم نب ني اعلا بول : ل
 عباصأ لم الإ :لقَت الو ءشيدخلا يف ْتَءاَج اَمَك ِنَّمْحّرلِل عَباَصألا

 هللا لالجي َقيِلَي ام ىلع اهني لب «هنع هللا هرن «ةيبشُت اذهف ,قولخملا
 .نيِقولخملا عياصأك ْتَّسْيَل «ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبْس

 ينانأ ْنَم» : هيف الَعَو ّلَج هللا لوقُي يذلا يبمذقلا تيدا تيلو
 تغرم ؛ يِتَعاَطَو يئاضِ ىَلِإ رسا نَم : ىم '''ہقلوٰرَه هيأ يثني
 ءاندْنِع ةفوُرْحْلا ةلورهلا ُهاَنْعَم سيلف «هجئاوَح ءاضقو ويوُنُذ ةَرْْغَم يف
 ينئداعتسا نولو «ُهنيِطَعُأل ينلأس نو :هلوقب ثيدَحلا ُرِخآ ُهَرَسَف اَمّنِإَو

- 
 ےہ 0 د o2 صم ےہ 77 0 ۔و ےہ مو أل

 دبعلا نا امک ءوولبع جئاوح ٍءاضقي ةردابملا :انه ةلوربلا ینعمف «هل -

 )١( یف ٌمِلْسُمَو ء(۹۷٦مقر٦/٤۹٦۲)وِحْيحّص يف ُيِراَخْبلا ُهاَوَر صّحیٔحو)٤ /1١71رقم17170(
 .ةريره يبأ نع

 e Gg ل سس سس



 ل لوألا ءزجلا

 ىلَع دَر اڌَه ييف يم ذأ ةقيقح نوري دلا لف هللا ةعاط ىلإ روا ۔ ل وه مس ريب ريب هس

 ءةلباقملا لاَعفأ تاب اتنا لا هلل نو دلا َنْیِعَرسَنْلا ضب

 غ اکا ء۷۹ : ش4 مم دوم سر : ىلاَعَت لاق امك

 رحسَمو اووکی مو # »)16-0 :ةرقبلا مہ ئرہتس هما 9 نوء زهکسم

 . :lo ھ80

 ةريصب ىلع ُناَسْنإلا نوكيل ةةميلظعلا دغاوقلا ولم ا ف

Eلتس الو هم ُمَلعَأَو ُهْنِم تب  

 وأ َرِهاَوَظ ىَلَع ُءاني اهنع يِرْدَي ال َءايشأ هلل َتبْثيَو هِلقَعَو ا
 ةباشلا دري نأ بی ءاھُحْصَوثَو اهني ةَمْحُم ةو ُكاَنْهَو ؛تاهياَشَکُم

 .ملِعلا يف َنوُحِسرلا الإ هيل ي يده ال اَذَهَو «مكحملا ىلإ

 لب ءروُمألا و وه يف عرسي الأ ْئدَتبلاو معلا بلاط ىَلَع بچ

 ةداجلاو «وفلّسلا جنم ىَلَع اًهّمَهْفَي فيك معي ناو ءاهْنَع فقتي

 ءطباوضلاو داوقلا عضوو وحلا نایب يِفاوُرصق ام فلَسلاو ا

 0 0 من ىلإ عاق نت ىلإ اتي ته نك
 مه < 3 )٢( ۶ بس

 موي يتاي» < «ةفرع ةيشع لزئیو» ء''مایثُڈلا ءامس ىلإ اکر ل

 نع (/08مقر1١07/ ١)وجٔیحَص يف ٌمِلُمَو «(44١1مقرا44/ ١)وٍحّبِحّص يف ْيِراَخُبلا ُهاَوَر )١(

 .ةريره يبأ

 موي نم اما :لاق 5 للا لوُسَر نأ ةشئاَع نع (۸٣۱۳مقر ۹۸۲/۷)وجٔیحتص يف ملص یور (1)

 دارا ام لوقيف ةَكياَلَمْلا مهي يهاب مك ولدي هَ ةَقَرَح موي نم ٍراّثلا نم اًدبَع هيف هللا قع د نأ نم رکا

 ہءاَلوَم

 صو



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 وله تیثث وواسع نیب ب ءاَضَقلا لصف ةمايقلا م وی : َءيجي» ل «ةمايقلا

 فلكتت الف ِةّيفیَکلا ديدحت يف لُخَدَت نوُد ءاهتقيقح ىلع هلل َءايشالا
 صم

 مَ ءان لد ال ُةيْيَلاَف «ٌميِحَي فيك «يِأي فيك ؛ لري فيك فرم
 َلاَق «ءاوتسالا ةّيِفْيَك ْنَع َكِلاَم ماَمإلا لس امل اَدَهِلَو «لوقْعَم َوُهَف یّمَل

 نع لاسي ؟ ىوتسا فک 0: هطا 4ک وتس شما لع نرل رج :لئاسلا

 اَنْ موم ييي ؛ٌموُلعَم ءاوينسالا» : هللا هَمِحَر ٌكِلاَم هل لاق « ِةّيفْيكلا
 ھو م را

 ةيفيكلا نع : يأ ُهْنَع لاؤسلاو «ْبجاَو وی نامي الاو ءَلوُهْجَم فْيكلاو»

 راست ےگ کا تک 07
 م و م ضاع عا "ھر ي ع 0 2 5 ا

 ىلع َمدآ هللا قلخ» : قولو يِف لجو زع هلل ةروصلا تابثإ : كلك
 م ىو ل

 ۂهِیروص : ۲

 مر وج “ر “محلا ةروص ىَلَع» : ٍةياوِر يفو

 ادل ا يِف اڌَه ' ”يةَروُص نّسْحَأ يف يبر َتْيَأر» : ِهِلْوَق يف هلوُسَر هَل اهني
 با

 شرا ل رمل یهو ڪَل واتكلم ٍلكُط نا ماي نأ كل | دوري له ل :یلاَعت لاق )١(
 ۲٠١( :ةرقبلال * روما

 YY) :رجفلا 4 اًمَصاََص كلا ر 1و إف :ىلاعَت لاق( ۲)

 ۲۸٤( ۱ مقر ۲۱۸۳/ ٤ )هح یحص يف َمِلْسْمَو ء(۱۸۷۳مقر٥/۲۲۹۹)وِحٔبحص ِهِحٔیِحّص يف ٌيِراَحْبلا ُماور(۳)

 .ةريره يبأ نع
 ؛(۸۳۱/۲)ہدنسم یف ةماسأ یبأ نب ثراح او :(570/17)ريبكلا مجعملا يِف يناربطلا ُهاَوَر )٤(

 دمحأ مامإلا ُهَحَّحَّصَو .امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع (٤٤مقر)دیحوتلا باتك يف ةميزخ نباو

 /۹٦۱(. ٤)يبهذلل نازيملا يِف امك هيوهار نب قاحسإو

 «هنع هللا يضر ذاعم نع (٥/۸٦۳)هننس يف يذمرتلاو ء(٥/٣۲۳)دنسلا يف دمحأ مامإلا ُهاَوَر )٥(

 .يِراَخّبلا نع هحيحصت ىكحو يذمرتلا ُهَحَّحّصَو

 ااا ل سس سہ



 = لوألا ءرجحلا

 قيل امك ءالََو لج هلل ةروُصلا تاب هيف ہقّروُص ٍنَسْحَا يف » مام ایر
 ءالَعَو لَج ِنّمْحّرلا ةروص يه اَمَلإَو «َنيِقولخْلا روصك ْتَسْيَل هِلالَجِ
 .اًهيِف صوت أ ءاَهبِف ككا لحد الو اهي ُروُمألا ہذَھف

 .ىّنْعلا ضيوُفَت ال « ةيِفْيكلا ضيوف وه حبِحّصلا (ضيوفتلا)و
 حيجتملا ىلاي اهم اَمّنإو (هلاوهي ورله نم اش رسمي ال) : هلو

 ءاَهاَْعَم نيو رَ لَ e ءالَعَو لج واب ۽ قئاللا
 رج هللا« ةفكلا يِفْنَتو «لورنلا تيل ٠ ءطقف ةيفيكلل ضيوفتلا انني

 1 كبر ءاجَو ]+ :ىَلاَعَت لاق امك دنقلا لل ةا مَ يت الع
 ےس رر 1

 ةكِبكَمْلَاَو راسلا و للظ فهلا لا مھ ُمُهَبَتَأَي نأ أ لإ ورب له + « : رجفلا] ta 4 29 f مج
 و >٤ ر

 روا ن اقل للي احس ياي : ةرقبلا] 4( ُرْمَأْلَا َىِضْفَو

 ٌءيِحَمَو ناَيِإ َوُه امو قولا ن نایتإو ۳2 ءيجَمَك سيل ُهَنِكَلَو
 و ا سب اکر تنيك ةلدلخنم دلت م B2 تو و

 هبجوُمي اًهُرُسَفُت ك اَ «ملِع ¿ نودب ارس ال : يأ كاوه

 ئدتبملا ُناَسْنالِإ امأ ءوب ساپ ال اذه مكخملا ىلإ ِهياَمنلا ٌدَرَو ءٍةلدَألا
 رأل ءةَميظَعلا ٍلْئاَسْلاَو ٍةَميِظَعلا ِروُمُألا وره يف َلّخَدَتي الف لاجل ا
 .رییک رطخو طلغ

 ءةديقعلا ِلِئاَسَم ىلع اوُؤَّرَجَت ؛ َنْيمِلاَتْلا باشلا نم اريك ىرأ اتو

 یہ اف نودا ايو ترئاک اشا اهني نر ن اوراصَو
o r ےہ اوفلتخا اذِإ مهيب اَمْيِف نوُځطاَقتيو. 

oe 3 6 اننا 



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 جهنم ىَلَع اوري انأ ْمُكْيَلَع «ِروُمألا وذهب هللا مکمل ام ناو ای
 هع ةَعوُبطَم ا درر ققافعلا نك ؛ مهلوقي الو کلا

 ْنِم ًاماھفآَو هكدنع ْنِم َءاَْشَأ اوثیْحُت الف < ةطبضْنُمَو ةَسوُردَمَو ةَحَحَصُمَو 20
 ساألا اَذَه مُثيِفك کد

 هتاقصو هللا ءاَمْسأي ُناَمْيِإلا (بجاو اهب ٌناَمْیِإلا َّنِإف) : هلو
 ا

 هِلالَجي ٌقيِلَي اَم ىَلَع ِهِتاَفصَو ِهِئاَمْسْأي ُناَمْيِإلا :هللاي ناَمْيإلا َنِمَو
 ے ريم اس هر

 ء ليِطعَتي اما تانضلاو ءاَمْمألا روم يف لحد يلا ٠ لاتو ةئاحبس

 للاب ْنِمْؤُي مل اًدَهف ؛ ہدّنِع ْنِم ريفي امإو «ضيوفتي امو < « ليث امو
 .صقاٌن هناميإ | امنو «يقيقحلا نام

 ون ةي ا يمت وف هرو اوب اذه نم تيش رَ یم : و
 هللا نأ كش الو , قوُلخَلاي يلي اَب اَهوُرَسَف مُهنأل ؛ تاقصلاو َءاَمْمألا
 ىَلَع ءاي «ًايناث اوُنْطَع مت ءالْوأ اولگم مف .قولخملب نيلي ام ةر
 ا اق الإ سرا رد نو ہر نوط جت کک دا اک
 .كيك لجأ نم امون نقولا

 اھٹِکَل « ةَقْيِقَح هلل ءاَمْسَأَو ٗتافیص اهيف ُصوُممُنلا هذه :اولاق ول ام
 اوُکَلَس ول «َنْيِقولخملا تافرصك الو َنْیقوَلخلا ءامْسأك تَسْيَلف «هي قيل
 ىلإ ٌةبسي : ةّيِمْهَجلاَو .مهْئاَوهَأَو مهمه نم اونأ امن اويس جهلا اده

GE pr 

 ناي لولا رهظأ نم لوأ وهو يدئقْرَمّسلا وأ يديرتلا ناوفص نب مُهجلا

 اا7 س .0َے

 ھا

0 



 لس لوألا ءزجلا

 َوُه َناَمْيِإلا نإ :لاقو ءتاقّصلاو ِءاَمْسَألا يفتي لاقو ءقوَلْخَم نآرقلا

 اذه ُدِقَتْعَي نمف .ةّيرفكلا ٍةلاَضلا هلاوقأ رخآ ىلإ ..بلقلاي ٍةفرغملا رجم
 ٍمُهُجلا ىلإ ةّبسز يمهج اذه :لاقيف «ِهّيَلِإ ُبَسْنْی هَل داقيعالا يع وو

Eا  



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ٌرِفاَك وهف ايلا راد يف هير ىَرَي هنأ مَعَر ْنَمَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ١
- 

 مم كس

 .لجو زع هللاي

 :حرشلا

 وهف مالا يف اَيْؤُر ال ٍنْيَع ةّيؤر ایل | یف هللا ىَرُي ادَحَأ نَا َمَعُز ْنَم

 هللا ميِلَك َلَأَس امل اَذَهِلَو ءاّيئدلا يف ىَرُي ال الَعَو َّلَج هللا نال ؛ٌرِفاَك
 زنا ن کو قرت نل لاق تیک رظنأ ہرا بر َلاَك ]+ : لاق ُمالّسلا ِهْيَلَع ىسوُم

 یس ےک رر رک رب رے

 ىّرَي َدَحَأ الف 14": فارعألال# ( قدرت فوسف .هناكحم رفتسا أ ِنِإَف ِلَبَجْلَا ل

 يف هللا ةيؤُر اَمنِإ ءواَمّلُعلا َنْيَب عاَمْجِإ لَحَم اَدَه ءاّيندلا وراه يف هلا
 لجو رع هللا ةر ىَلع نورد ال فاض ایا يف سالا دل َوَرِخآلا

 ابار رابع كَدْكَدُت ِلَبَجلِل هللا ىَلجت امل اڌو ءيفحضلا نم ميف امل

 يِطْعُي هللا نف ةَرِخَلا يف اّمأ مو مْحَل نم وه يا !؟مدآ ناي فْيكف
e ممم 

 ؛ ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبَس هيرب ْذُدَلَتلاَو هللا ةر ىَلَع اهپ ٌنوُرِدَقَی ةو نيمو
 ىَرَي دَح الق ايندا يف امو نيمو هريام هيا ةرخآلا يف هلل يور

 .ناّيع ةر هللا

 داو حيحصلا رَ ْمَل وأ جار هَل 45 يلا ہار لَه :اوفلتخاو
 ید 8 أل ؛ تريم ملقب هار الإ يَ 0ا :ُرْیِماَمُجلا هيلع

 ١ رپ انأ نم م يف هللا یری ىف شالا هارب نا ٠ مظعَأ هللا ُنأل ؛ اًيئَدلا هذه ىف هللا یری ال ادَحأ
 یئآ ٌروُد :َلاَق ؟جاَرْما هليل كير َتْيَأَر لَه كف يبّنلا ليس اذهلو ءاّيثدلا 0 ت ت 2

 يل



 س لوألا ءزجلا

 ىَهَتْلا اَم ههُجَو تاحبس تقّرحأل ةفشك ول روثلا هْباجِحو : لاتر '"”«ُةاَرأ ٠ء و وو ھو 2

 ۰ . "يقل ْنِم هرصب هيل

E 

 o ريب ھو

 .ك# رذ يبأ نع (۱۷۸مقر١/٦٦۱)وحٔيحّص يِف ُمِلْسُم هاور )١(

 .كطىسوم يبأ نع (175مقر71١/ ١)وجّيِحّص يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ٍلوُسَر لوق ؛ ةَعدي هللا يف ة ةركفلاو : هللا ُهَمِح ر فلولا لاق 3

 بّرلا يِف ة ةَركفلا ٌنِإَف .«وللا يف اوُرَكدكالو قلا يف ادرك : هللا

 .بلقلا يف كّشلا حدك

 :حرشلا

 0 ءٌلَجَو رع هللا تاڏ يف رکنا بتجي م بج نأ ملل ا ىَلَع بج

 واعي ےک : لوقي الَعَو لج هللا نال ؛ ِِلاَعْفأَو هتافصو ِهِئاَمْسُأ ةييك یف

 رع هللاي ن املا َكيَلَع ٠٠١ :ہط ا( ال وپ وی لو ملحم میز

 یس ول هاذ يف رفت نأ نود یلاَعتو ُهَاَحْبم برا ٌميِظْمَتَو «َلَجَو

 7# .هَتاَفصو

0 3 

Ca 
٠ 

 ر 27 1 وک 8 << ٠

 يف اورکفت الو قلخلا يف اوركفت» :ڈلَي هللا لوسر لْوقِل) : هلوق
 م و تور ”do ا 1 7 ت9 ۲۴ئ رت 5

 ىلع مكلدت ِةّینٴوَكلا هللا ِتایآو هللا ِتاقولخَم يف اوُرکْفَت :يأ ("”وللا
1 1 0 

 : هللا ةردق

 E ےب بي فيك ْمُأ لالا عب فک افا

 ناو هنا لغ لد تال لك يقو

 نع(۹۲۷مقر) داقتعالا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو :؛( ٠٠٠/١ ) طسوألا " يف يناربطلا هاور ()

 ب ب ل اب سا



 بس لوألا ءزجلا

 لابو ء«ٍضْرَألاَو ِءاَمّسلا ّنِم ِةّينوكلا وتايآلا يِف ْرکف تنأف
 ٍةَمظَع ىلع اهي ٌلِدَتْسَتِل «تاقولخلاو «راحبلاو «راجشألاو «راَجْحَألاَو

 يِف ْركفتَت كأ مَا .ةينآرقلا هللا تايآ يِف ْركْفَتَو « ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبُس قِاَخْلا
 را دلا ر رپ ے۴ o 0 و of 2 ساو مم ےک م٣ رس 1

 2 عم وم

 . اّن ۴ ےس

E 2 



 يراهبربلا مامالل ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ِرڈلا وخت باودلاو ٌعابسلاَو ماوہلا نأ مطار و: هللا هَمِحَر فلولا لاق [ 1

 .ىَلاَعَت وللا نذإي الإ ًائيش َنوُمّلحَي الو ءةَروُمََم 5 لّمْنلاَو بابڈلاو

 :حرشلا

 ؛ٌريِسَي رمقلاَو ریت ُسْمشلا ءاینوک ًارمأ روُمَمَو رب ريباك هلك نکلا

 ىَلَع يشمي ِءيش لک دول وو ءُروُذَت كالفألاو «ُموجنلاو

 مط ٥ : هطا پک ده مث هَقلَح ہیئت آم یا هَل هللا هَرَدَق يذلا هماظن

 «ضْرَأَو ِتاَومَسَو الفاو تاقولْخَمَو تاتا | نِم اُهيِف امو ءاّمّلك اًيئدلا

 نا ات يهو و ةناحبس ورییڈنَو قيلاخلا راقب يرجت 35

 AY : سيا أ( تركت نك هل لوفي نأ امش دانأ نإ هرم اإ + ينوكلا
 ريماس مو

 ِهِيدارإو قلو ‹ هریبدتو یلاتٹو هناحبس هللا رْصَأي یس یل رو

 4 سش لجل ىرْجي لک + ؛یلاَعتو ُئاَحْبُس هَل ةعضاَخ «ِِتكيِشَمَو
 ٢[. :دعرلا]

 «ينوكلا هللا نذإي : يأ (ىلاَعَت هللا نذإب الإ ائيش َنوُملْعي الو) :هلوق 2 0 ٩ ه 3 م وہ م 2 ھە

 0 ۰ ىلاَعتو هات هللا نم لاو «يتوكلا رْمَألا وُهَو

 "7 لاق ال
 امل اذهل ءالعَو لج هللا ريغ ٍدَحَأ ريد ْنِم وأ 22

 نم مسل قا ہلا كك e :  أو يأ انآ : السلا

A1لج هللا ُلاَعْفَأف ۰ : ةرقبلا] 4م رك ىلا تهب ه5 بملأ واهي ٍتاَق قر  

 س٠٠ )ست سس سس.
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 بس لوألا ءإزجلا

 وکلا نبدي تلا وهف 4 اهيكاحت ناو اھلمْع ا مني نأ عيطتسي سي َدَحَأ ال الَعَو

 الو ریت ال « ماظن قد ماظن نَسْحَأ ىلع و لاو ها

 ٌرمقلاو سْمّشلاف ا۴ :كلل 4 بوقت نم نمل لح ف ٰیرت ام ٠ لدبي

 ةا هللا ِءاَشَي نأ ىلإ هللا يقلك نم ُضْرَألاَو تاومسلاَو : ٌُموُجْنلاَو

 ےہ م یم

 .ُلدَبعي الو رتی ال رّدَقُم يهل ماظن بَسَح ريم يهو ءاّيدلا

5555 



 يراهبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ْنِم َناَك اَم َمِلَع ْدَق ىَناَعَت هللا ني ُناَمْيإلاو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 3

 هن َلاَق ْنَمَو ءادَع ُهدَعَو ُهاصخأ ءٌنِماَك وُه امو ءْنَكَي مل اَمَو ءرْهّدلا لوا

 .ميظَحلا هللاي َرَمَك دق ؛ ُنِئاَكَوُه اَمَو ناك اَم الإ ُمَلْعي ال

 ؛حرشلا

 لكي وهف ءِءيش لكي ُهُيَطاَحِإَو ءالَعَو لج هلل میل تاب بحي

 هلع هل ةياهن الَو تب ال و ءُریِاَق ۽ تم نار

 ال َكِلَذَكَف هل ةّيادي ال هللا نأ امکف ؛ ؛ لّزَألا يِف هَل تيا وتافّصلا راسك

 هل ةیاَھَي ال هللا ٤ ا تک یاو حت ہلا هِتاَفِصَو هئامسأل ةيادي

 ہزاَمْسَأَب وهف ؛ الَغَو ّلَج هِلاَعفأو هتافصو هئامسأال ةياهن ال كلكف

 لاق امك «ِةَياَهِن الي رِخآلا ِهِتاَفِصَو هئاَمْسأي َوُهَو «ٍةياَدب الي لوألا هتافصَو
 يش كندي سيلف رخآلا تئأو :ةيش كلبق سيلف لوألا تنأ» :#
 0 رن كود سيلف طلا تلأو جك كَقْوَف سيلف رهاظلا تْنَأَو

 اَمَو ءِرْهّدلا لّوأ ْنِم ناك ام َمِلَع ْدَق یّلاَعت هللا ناي ُناَمْيِإلاَو) : هلو
 يف يَضَمَو ناك ام َمِلَع هللا (ذَع ُهَدَعَو هام «ُنئاَك وه امو ءْنكَي مل
 ناک وَ نكي مل اَم ملعيو « لّبقتسملا يف وكي اَم ام ملعيو ء قياّسلا ناَمْزلا

 الاول ودر ولو )+ : لاق اذهِلَو ءءْيَش لكي ُهُمْلِع طيِحُم لاف ءںوکَی فک

 ٭ ۱

١ 

 .#ةريره يبأ ثيدح نم (۲۷۱۳مقر٤/٣۲۰۸)وحیحّص يف ْمِلْسُم ُهاَوَر )١(

 سا سسس



 ل لوألا ءزجلا

 اوُهُت اَمِل اوُداَعَل اًيندلا ىلإ اوُدُر ول ْمُهنَا هللا مِلَع ۲۲۸: ماعنالاا 4( نع أوم
 ىلإ مُهَدْوَع نأ عَم ءرفكلل َنوُدوُعَيَس مُهّنإف ايندلا ىلإ اوُدُم ول : يأ ُهْنَع

 للاب َرْمَك دق ؛ ٌنِئاَك َوُه امو ناك ام الإ ْمَلعَي ال هَ لاق ْنَمَو) : هلو
 َوُه اَم ْمَلْعَي الو طقف ْعَقَت يتلا ثواوحلا ىَلَع هللا مْلِع َرّصق ْنَم (ميظعلا

 َدَحَجَو ءالَعَو لج هللا ملِع دَحَج هال ؛ ولاي رک ذَقَف هِعوُقُو لبق ناک
 مْلِعف ءاًَهبرفَكَيوُھَف ءأصقا ًاملع هلل َتّبلآَو ءالَعَو لج هللا ملِع ةَطاَحِإ
 ىذ لُکس قروب امهم ٌدوُدْحَم ُهَنإَف قولخلا ْمْلِع اما ّدَحُي ال هللا

 £ الع نذر رپ :لوقُي نأ 8 ُهَلوُسَر رمو ۷٦ :فسويا ( يَ بلو
 ؛ اذك ُمّلُعَي الو ءاڌک ملي کک ءوللا مع ُدُحَي يِذّلاَ ء[٤٤١ :هط]

 .ءيَش لکی ِهملِع َموُمُع َدَحَجَو ُهَصَقَنَت هلال هاب ٌرفاَك اَذَه



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 قادصو ءلُّدع يَدِهاشَو 97 الإ َحاَكِن الدو: : هللا دَمح ر فلولا لاق 7

 هَل كولو ال نم لو اطلس "يلو اھ كي مَ ْنَمَو رک وأ لق

Sos 

 :حرشلا

 :روُهَمجلا دنع حاَكّنلا ةَّحِص طوُرُش نايب : :يِهَو «ةيهقف ةف ا

 و ري ھ o َ تيب ىف سو اك سو رم

 داهشإلا :ِهِل زر نيو اہ وکو ا۸ ااو یو رکا وو

 صف ھو رے ہک ˆ ۶ظز م

 .ٌدوُهش هيلع سيل يريم ادقع ُدقْعَي الف ؛ راَقَعلا ىلع

 وفالخ ُلَحُم ّيِلَولا ةلاسمو .حاَكلا ُنالْعإَنِمِلْسْلا ِسَمْدَم نيف

 جون نأ سأب ال هلأ : ہا دو يلو نري نال یک ولا

 لوق ليلدلا فلاحي «ٌحوُحْرَم ْبَمْدَم ُهْنِكَل يلو نوُد اَنت لا
 ا ۶۵ : یب
 يتلا يه ةباَرلا نإ اف ءاهَسْفُ اًهَسْفَ ةأرَمْلا جور الو ءةأرملا ةارملا جور ال کل
 ٌلِطاَب اًهُخاکزف E E امار ا ور

 ءداهتجا نَع و داني اح لاق تو سا رار ےک ا رطب ان

 تعا تالا لکی كارل( ص اَدَهِلَو «ليلدلاب َةَربِعلا نإ

 يذمرتلاو ء(٥۲۰۸مقر) دواد وبأو «( ٤١١ ء ٤ / ۳۹٣ )دنسملا يِف دمحأ مامإلا ُهاَوَر )١(
 نع ( 0 / ٢ )راثآلا يناعم حرش يِف يواحطلاو (۱۳۷ / ۲) يمرادلاو «(( )۲۰۳/۱ - ۲۰٢

 .يرعشألا ىسوم يبأ
 ننسلا يِف يقهيبلاو ؛(۲۲۷/۳)ہننس يف َيِنْطَقَراَدلاَو ء(۱۸۸۲مقر١/٦٦)هجام نبا ُهاَوَر (؟)
 .ٍمِلْسُم طرش ىَلَع ( 077/10 رينملا رْدَبلا يف نقلملا نا ُهَحَّحّصَو هةريره يبأ نع ٠ /۷)یربکلا
 ؛(٢٠۲ / ١ )يذمرتلاو ء(۲۰۸۳مقر) دواد وبأو ء(٦/۷٦)دنسللا يِف دمحأ مامإلا هاور(۳)
 .ةشئاع نع ٦/٢( )راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو (۱۳۷ / ۲ )يمرادلاو

 سس 77 ل سس



 لس لوألا ءزجلا

 لَها ُروُھْمُج ِهْيَلَع يذلا ْبَهَدملا وُهَو «ٌحيِحّصلا ْبَهَدملاَوُه اَدَه نأ نبيل
 ؛َنیِمِلْسلا ةحِكْنَأ طبضنت نأ لْجألَو «ةّيوَبَنلا ةّنسلا هيلع لذت يذلا ملیلا يم E ساوعو ه سس 4 0 2 o شياو ےک

 ةحكلألا إف «ةَيِنالَع ًةَحِضاَو نوک لب «تالاييْحالاَو ةّيرسلا اَهَلُخدت الو

 ييو ءيرارذ اَهْيَلَع ييو رس َْيَلَع يي امال ؛ ٍروُألا مها ني
 َنِم دْبالف ؛ جوُرفلا ةَحاّبيْسا كلذ ْنِم دشا اَهْیَلَع يبيني ْبَسَن اَهْيَلَع
 .تاّیآلا يِفَو ثیداَحأألا يف ٍةَدراَولا حاكللا دقعل ِةّيِعرشلا طياوضلا

 ءْبجاَو ُهّنِكل اطْرَش َسْیَلف قاَدّصلا اّمأ رک وأ لق قاَدّصَو) : ُهلْوَ

 قاَدَص اهل ْضَرْفُي نِكلَو «دَقعلا حص َقاَدَص نودي َدَقَع ْوَل اَدَهِلَو

 نم دال (ُهَل يلو ال ْنَم يلو ُناَطْلَسلاَف يلو اهل نكي مَن ْنَمَو) : هوَ

 دج مث اهوبأ مهنه برَقألاَ ٌبْرَقَألا ٍةَجْوّرلا ةَيَصَع َوُه : يلولاَو ؛ يلولا
 َ 3 ه2 َ 6 Ey ےہ 2 ہ 0س 2 وس

 اًهوُخَأ مث «قيقشلا اَموُخَأ مث ءلزن نِإو اهِنبا نباو اهنا مث ءالع ْنِإَو
 ۶ تو م هرم رال ع له 2 قت

 نبا مث «قيقشلا اَهَمَع نبا مث بأل اهمع مت «قيقشلا اهمع مك ءوہًألِ
 5 اف الا يلو وُه اَذَه .يبأل اَهّمَع

 يضاقلا َوُهَو ناَطْلُسلا نع بوني نم وأ :ناطلسلا اها ر اَن ات

 بسَحی یّصْوَف ںوکی الو طباوض حاَكْنلِل نوكي نأ بالف ءُدَمَکْحْلا يف
 ےس رم رح صص 2-3

 .مهِتاَوُهَشَو سالا ءاوهأ

E E FF 

 ب ا د



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 تمرح دقق ًاثآلك ُهَئََرْما لرل لَ اذإو :هللا ُهَّمِحَر ُفْلَوملا لاق 41

 درب اجْ یت یخ هَل لجل ال لَ

 :حرشلا

 قُل اذِإ (هْيَلَع تمرح دقق ائآلك ُهئَرما لُجّرلا َقّلَط اَدِإَو) : هلو
 امك امك «عاَمْجِإلايِْيَلَع مز كم ناگ ذالك اقلط کز لج
 وأ «قِلاط ِتنأ : لاق مث «ٌقِلاَط تنأ : : لاق اَهَدْعَب مت «قِلاط تأ : : لاق ول

 خرم توا فا - قاط وأ قاط مت ءقِاَط تن : :َلاق

 ىح هيلع ُمُرْحََو ثالث تاَقلطلا تل اذِإ :ۂن نيمو قطن اَن

 غیرت وأ ورغم اسما نات ُنكَطلا )+ : ىَلاَعَت لاق «ُهَرْيَغ اجور حک
 نِ هل لج الك )+ َةَكِلاَغلا يعي < اهل نإ )+ :یلاَعت لوق ىلإ 4( سحاب

 نأ امهْيِلَع حاتج الق )+ يِناّنلا َجْوّرلا ي يعي چ اهل نإ رح اور حكت د رح دعب

 تاقلطلا تناك اذِإ اذه ۲۲۹-۲۳۰ :ةرقبلال 4 هلا دوخ امیقی نأ اظ نإ اعجاب

 ھا قيراط تا اا تلف لاک ا سس وتر دس

 قم ا روکا دواک يبدع : انرظَن ؛ فّطَعلا فرح نودي ءَ

 .تاقلطلا تاللا تعب اًذِإُهْنِم ُنْيَتاهّنإَف َسْيِمأَتلا دیر ہری ناك نإ ام ةا
 را ثالاب ّقِلاَط تنأ :َلاَق ناك دي داو ٍظْفَلي ُتاَقْلَطلا تئاك اإ اأ

 هيَلَع ْمْرْحَتَو ءوي نيبو اثالك ْعَقَي ها یل :روهمجلاف « اثالئ قلاط تن

 0 ٍةَمِيَألا بَهذَم وهو .ُهريغ اجوز َحِكْنَت یّتح

 م( سس ااا



 ل لوألا ءزجلا

 .ةدجاو ةقّلَط نوكت جاو ظل ثالثا نأ َْيِققَملا ضَْبِل لوق يو

 قالطلا نأ ْنَأ اًنّسَح ْنِكلَو «ليوط ٌفالخ اه ةلاسسملاَو
 رم ل يب لس

 lT د نَا ىلإ اًهُمْرَحُي اَمَلِإَو ديبالا ىلع ال < اَهمرَحُي ثالّلا

 ن9 ايي ال انف وحايالجلا يف كوخ ءاَهَقْلَطُي هت

 نأ 4 : ملعأ هللاو و ةديقعلا يف لئاَسملا و وله لاخدإ نِم فلولا رو

o0۔ ال ري  

 ةیعرشلا طباوّضلا ١ بسح ‹ هپ ةياَِعلا بچی مهم رم حاكتلا أ نأ 02-30

 ہے با Jor ن ير مس یم ںی

 : يأ ٍةنسلا حرش همسا باتكلا نألو «ِهَي ِهټاءارجإ يِفَو هيف ذ لَهاَسَتُي الف <
21 

 .حاکتلا لِاَسَم كلذ نمو ءيش لک يف سلا نايب

2 3 

 ءع عج



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 الإ هَل نأ دَهْثَي مِلسُم ِْرْما م د لي ًالَو: هللا ُهّمِحَر فلولا لاق 3 9 5-2 روصو س ما كي سارت تر ۶

 دعب انك ائ ل ےک ادم نادي وا هللا
 0 و 9 اد 6 م و مو را

 و 4 لتقف قَح ری ةَئِمْؤُم است لَ وأ ءِناَمْيَإ دْمَب دگرُم وأ ءناّصْحِإ
7 

 .ةعاسلا موقت ىح ادبأ ُماَرَح ٍمِلْسُمْلا ىَلَع ٍمِلْنَمْلا دف كلذ ىويم

 :حرشلا

 ظفحي َءاَج مالسإلا نأ ؛ حاحا لَم دعب ميما لق ةَ ءاَج
2 

 ہکءامد نإ :لَط لاق ءلأَوْمَألا ظفحيو یتا ظفر ضارغألا

 ىَلَع ملل لك» :كيلاقو مار رخ مكي هکضارعأو ملون
 يف ضارعألا نَع ملكت اف زو ُهَلاَمَو همد م ارح ميسا

 املا لاسم ىلإ لَا ؛ قالطلاو حالا لح می ةقناسلا لنجل
 ور ۔ھد۔ سال ع چپ رہ ۶و م
 همد مرح وللا لور ادّمَحُم نو هللا لإ َهَلِإ ال نأ هش اذإ مِل

 ہللا الإ ال : :اوُوُعَي یلح سالا لاق ذأ تری : :4 لاق اهيو لام 2
 مهباسِحو «مالتسإلا ( قحي الإ مُهلاومأَو مُهءاَمِد ين ينو اومصَع اًمولاق اًذإف

2 

 ُهْنِم لبق ااف ِنْیتَداَهّشلای قطو َمالْسِإلا َنَلَعَأ رمق '”؟یلاعَت هللا ىَلَع

 نم ۱٦۷۹( مقرا“ 0/7)وجيِحّص يِ ملو ؛(1۷مقر ۰ / ١)وحیحّص يف يِراَخُبلا ُهاَوَر )١(

 .ه4فةركب يبأ ِثْیدَح
 .ط ةريرُه يبأ نع (1074مقر1981/ 4)وحْيِحَص يف ملم هار (1)

 ثیدح نم (77 مقرها / ١)وحيحص يف ملتو 10(2مقراا// ١)وجيحص يف يِراَخُبلا هاور (۳)

 اک رمح نب هاب

 ب ل اا



 لس لوألا ءزجلا

 هلق يف ناك ْنِإَف «َنيِمِلسمْلا َماکْحَا هيلع يرجو اک یک تنگ

 مالسإ لبق لقٌىىَللاَو «ةبساحي هللا ءهللا َنْيَيو هب اَذَه اَمَنإَف قاق
 .ةرهاظلا ٌماكْحألا مَِْلَع ىَرْجَأَو شالا

 هلع مکی لْيَنِحف مالسإلا ضقاو نِي ًاضِقاَ بكا نم نکو

 مسل مد تاَحْيْم ُلّوأ اَذَه - نيل ةياَمِح «َلِيق الإو بات ْنِإَف درا
 لاق ِسْفنلاب فَلا صاصقلا :ِمِلْْلا مد تاَحيِبُم نم يناّكلاو

 دبعلاَو راب را لدم ف اصلا هلع بیک اما نیلا اهلك i : ىَلاَعَت
 0 رو و رس ص ءا او 7

 كی 1 ااو فورعملاب عا

 4۱ رع وو ےک ےب ل 22 ہک وس هذآ رف ہے 5 2 س رع ےک ےہ اج 2

 اگ اذع :هلف كلاذ دعب ٰیدتعا نمف ةمحرو ر نم فيفتي 0 ناسحاب
 ع

0 
 ےس

 صاصققلا [11/8-11/4:ةرقبلاا 4( پ ببذل لا ڈی ۰ والا ین مک 9

 ںی رم رح رک رگ رہ 'ے مس نصوم

 یک هيا نِم دهل ضع نمف قت اب نال دس

 ےس

2 

 رع كّسْمُأ لقي ا لِياَقلا ّنأل ؛ -لیَق ُهّنَأ ْعَم م ةايللا بس

2 

 كسلا

 كلب نم للا نم َء اوكا لقي لِياَقلا اوُأَر اإ ُساَلاَو « لْثقلا

 أ أ داتا ىل ید « متم نم بلا اب ىلإ يؤ لق
 بیس («نينمآلا م عبورتو «نْمَألا لاليخاو ءءامدلا کن نسب اذھَف

 .ءامدلا

 نأ ام

 ؛ لقي الو كريو تے رش لاتو لتاقلا كرن

 ن اوقي ةيلهاجلا يِف ىح ُءاَمَالا طاشتسو لْثَقلا ٌرِئكُيَو ۵0

 وهف «ُهْنِم صتقلا هيف لب ناك نا «قايحلا ءاقیل بيس صاّصِلاَف

 ھ كلو و ساد مع اہ و



 يراهيربلا مامإلٹ ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يرافلا فاحتإ س

of ل 

 : ةیالا اذه يِفو , لّبقتسملا يف لتقل ىقنأ مرجملا لن .لثقلل ىفنأ لثقلا

 4 ببذل يلوي هوي الا يف مگ ر

 ا .ناسنولا | ِقوقح عم ىَفَنتَي صاّصِقلا :نولوتي نیلا

 ea ٌةَياَمِح هَل صاّصِيقالا ييف ؟ًاناّسْنِإ سیل هيلع ييجملاو

 يلا َوُه : ٗبٔیتلاو ؛ يِناَزلا بيلا : :ْمُهمَ حاب نیلا َنِم ثلاگلاو

 ‹توُمَي ىح ِةَراَجِحاب ْمَجْرُ ُهّنإف از اذإف .« ؛ حص حاكي يف ارنا یو
 رو

 كتب مَ ليو

 سلا «صاّصِقل قلا اإ : ملا ْمَد اهب حابس يتلا ُوُمألا يه هذه

 تا هوا يی يذل درا اک اَمِإَو ءناصخإلا دْحَب ناز امو ؛ سٹنلاب

 : ثیدح ا اذه يِفو ) “̂ مىولقاف هئيد نم : هل لاق 7-0

 .''ٴَعاَمَجْلِل ق راما دنيا كراَلاو»

 : یلاَعت هلوقب نيلدتسم EE ھا اھ اڌه يِفَو

 تالا لْثق نال ًاطَخ لالالا اَذّهَو [؟07:ةرقبلا] 4 نزلا ف هاك كَل ۶
 نم نيدلا 0 هني ضرغلا اَمّنِإَو «نيذلا ىَلَع ةاَركإلا ُهْنِم ُضّرَقلا سيل

 E ۔ ےہ او

 .قح نيدلا نأ ده اَمَدْمَب ُهكَرَت م وِراّیِْخا هيف لَخَد نمم بعالتلا

 یت : :َلاَق ةَمِرکِع نع (101 4 مقرا ۹٦ (٣۲۸۵مقر ,۹۸/۳)وحٔيحّص يف يِراَخُبلا ىَوَر )١(
 +40 ھە اتآ تنك ولد : :لاقف سابع نبا كلذ علب :مُهَترْحأ ؛ققِاَنزي هاڪ يلع

 «ةولتقاف ُهئيد َلّدَب نمد : وللا لوُسَر لوق ؛ مُهكَعلو هولا وادعي اوبل الد : ولا
 ۱۳۰۲/۳)وحّبحص يف ميسو 1٤۸٤(« مقرا 011/7)وجّيِجّص 8 ٗيِراَحْبلا هاور (؟)

 .هظدوعسم نب هثلادبع نع (177/7مقر

 س9 ل ےسسےس __.



 ل لوألا ءزجلا

 وه : : مَا هلا ال لإ ال ذأ دي ملم رم مَ لح الَو) : لوك

 عم بال نکل فلا لر ا دمحم ناو «هللا الإ لإ ال نأ ُدَهْْتَي يذلا

 ءَناَضَمَر موُصَيَو «ةاكّزلا يتو «ةالّصلا ُميِقُي ناي : ِلَمَعلا َنِم نْيَتداهشلا

 .لَمَعلا نم بال < ءالي يا ِنَم تیا جُحَيَو

 ىح أدبأ مارح مْ ىلع میلا مق كل یوی امو : : هلق
 مد هيف حابب تقو يِتَأَي الو ءٌمارح علال ىلع ا مد (ةعاسلا موق

 طق وأ موتو يف سالا ىلع لا وأ ىَدتْعا اذإ الإ هللا ءادبأ مسل

 مل اَذِإ ءہَرَشِل ًاعفَد لقي اذهَف كلذ َرْيَغ وأ رْمألا يلو ىَلَع یّقَب وأ قيرطلا

 وج یم



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 م و و و 07 7 كر 7 2

 « ىمي َءاَنفلا ِهيلَع هللا بَجْوُأ امم ءيش لکو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 31
eےگ مک جگ س كة کرس م 6# سمس 8 ع 2 نقم يس تک  

 ینفي سيل ‹حوللاو ملقلاو روصلاو يسركلاو شرعلاو رانلاو ةنجلا الإ

 ءِةَماَیقلا َمْوَي هيلع مُهَئاَمأ اَم یَلَع قلا هللا ْثَعْبَي مث ءادبأ اھ نم َءيش 1 ہہ كوارث مور 4 و صور
 72 و گر هس ىو ڈی 4 ےھےہ مع ° و مم رع

 رئاَسِل لوقُيو «ريعسلا يِف قيرفو ٍةئجلا يِف قيرف ءءاش امي مهبساحيو
eرو ۶ تر صا کیک  ° 

 .اباَرُث اوئوک : ءاقبلِل قلي مل نمِم قلخلا

 :حرشلا
 تاع سور ام ےس ےک E مسام © 79 7 ھم

 : الَعَو لج َلاَق (ىَنَْي َءاَتْفلا ِهيلَع هللا بَجْوُأ امم ءيَش لكو) : هلق

 ےس جور مم مس بس ص لک یس ا 2 يم کر چے ع

 YY» ۔-٦ :نَمْحَّرلا 4م وارگالاو لكلا وذ كير ُهَجِو بدو ا( ناف ہیلع نم لک +

 :ةَئاَحْبُس ولوق يِفو «ىَلاعَتو هئاَحْبُس هللا الإ قبي الَو نوعي قلخلا لک
 8 72 )مم 2 مسو 4 راما هر

 :ىلاَعَتو هئاحبس لوقو ء1۱۸۰ :ناَرْمِع لآل 4 تولا همي ںیفن 3 ۶

 ف
 رو ب 0 .SEP 7 ےہ رپ رر2 ,ے. رپ رپ رسرپ 1 . 2

 4 هللا ےک نم الإ ٍضْرألا يف نمو توسل يف نم ٌّقِعَصَف ٍروُصلأ يف َحِفَنَو ف
 و ع 0 2 م ما و نی مو م

 يف روح ا وأ ةكئالملا :ُہاَنعَم :اولاق $ هللا ءاَس نم إ ۾ ینعم ۲٦۸ :رمزلا]

 ے جے شا وا

 .ملعأ هللاو کجا
 كلذ دعب ركن مٹ )+ ءةمايِقلا َّمْوَي نوعي مث نووي قلخلا لكف خس ہ4 0110 سوم مور ارش ےہ 9 5 ےک

 ٌركُذتيف ٥- ١٦١ : َنوُنمْؤللا 4م ا و عت کلا موب کل مث تول د هك 7 سس ےھ رم 2
 ے
 7 و

 ات و ساو ام و جو سس َ 27 2 7 وك مشا سو مرم نإ و

 .هللا ُهمِحَر كاحضلا نع (۳۲/۳٤)هريسفت يف يوغبلا ُهَرَكُذ )١(

 ب ل 0 سس



 لس لوألا ءزجلا

َ 
 ساو رو ھر ر 2ر 1 ےس رس رالی 8 نو < م ہک م و رر

 دعتسي هنإف توملا رکذت اَذِإ ءتوملا ركذت ۃدِئاف ونهو « تائيسلا نِم بوتيو
 عم وم 2 ل 62 9 ©: > ١

 هئوركذت ال مکلف ؛ تملا :تاللا مذاه اوركذت» :ِةِلَو لاق اَذَهِلَو «هل
 لفغ نأ ميسم يبي الف رڪ الإ ليلق يف الو «ُهلَلق الإ ريثك يف تے رھا م رك 0 ھک ےہ فہیم وعظ ف ے وا

 هل دم « اذبآو امقاذ توملا ركذتي لب تولا نع
 2 م عرف مآ ها و ت2 ع يعم ہے و م هم

 م © نیعلاعلا بَرِل مهِروُبق نِم سالا موقي موي ءوشْعَبلاب ْنِمْويو

 ءحاَوْرَألا ْمِهْيَلإ ُدوُعَت ء۷۸ :رمزلا 4م َيورظَني مای مه اد ْرْخُأ هيف حف
 مخ ؟ہ ٠ esa 0 ° ساو مث سرس
 رخا ىلإ «رشحملا ىلإ نوقاسي مث ‹ مهروبف نم مهداسجا ةداعإ

 « ست او ص د ماو 2 سا 1 َ 98 ھ7. َ 2 مہم 0+9

 كلذ دعب اوريتتسي نأ ىلإ ءاهي ٔتورمی یتلا راطخألا َنِم ٍةَرِخآلا ىف ٌنوقالي

 .رارقلا راد اَمُه َراّنلاو ةّنجلا ناف «راّنلا ىف امو ءَّنِلا ىف ام
 .2٠ 00 َ ھی 1 2 جہ e ےس 4 ہہ
 الو ناينفت ال اًمُهّنِإَف (يسركلاو شرعلاو َراّثلاَو ةنحلا الإ) : هلوق

 رطفتت «ُلَدَبُي اًهّنإف ضرألاو تاَوَمَّسلا اّمأو .ءاقبلل هللا اَمُھَقلَخ «ناديبت ھا ےس ت و o 2 هم E 7 سم ل يك ت م
 ےک ھے 0 Ae ص ےرس و ا ر مر o٤ ۶ ر 000 0: ماس

 ضرألا لدبت موي ۾ : ملاعلا اذه ٌرْيْعَتِيو «,ضرألا قَقَشْتَتَو «تاومسلا
 ھچ م اور 43 م ہم ےہ تر ےہ یس 2

 هنإف شرعلا ام ء۸ : مِيِهاَرْيإل 4[ ِراَھَتْلا دجولا هلل أوزريو ثاومّسلاو ٍضرألا
 خر ےہ 2 رر مھ ريب وا 4 لا كي مل

 .ناريغتي الو ناينفت ال رانلاو ةنجلاو < يال

 دعب

 یس

60 

 مام 6 هاما مو ورکو یر هاچ قم هلم مه ٠ سيم نإ
 عسو يسركلاو «هنِم ربكأ شرعلاو «شرعلا نود وهو (يسركلاو)

rofl orn 2 0ےہ  Eيبسركلا َنِم مَسْوَأ شرعلاو «ءضرألاو ِتاوّمّسلا و 9 . 

 ا

 )١( نباو « (٤/۳٥٥)يذمرتلاو ء(۲۹۲/۲)دمحأ مامإلا ُهاَوَر ماجه)١577/17(« والنسائي)٤/٤(
 .ةريره يبأ نع (۹/۷٥۲)هِحٔبحص يف نابح نباو



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ‹ليفرسإ كاللا عَم يذلا ُنْرَقلا وُه يذلا روصلا (نوصلاو) : ُهلْوق

 ےک و هللا ناپ یف اَمِداَسْجَأ ىلإ حاورألا ئ7 ءّحاَو نألاي هيف خفن

 ٥۸(. :رمزلاچ ور و ماَيِق مه هاد

 هب هللا بك يذلا ُمّلَقلاَو ظوُفَحمْلا ر ل
 .ريداقملا

 هللا اَهَقَلَخ يلا ُءاَيَشَألا ورنه (ادَبأ ڏه نم ءيش ین سل + هلو

 ءْراََنلاَو ةا ءملقلاو «حوللاو 0 ”يِسسْركلاَو «شّرَعلا ءءاَقْبلل
 ۶م 0¢

 : ینفک ال اَهنإَف تقل اإ وألا

 ؛ئأ (ةمائقلا َمْوَيِيلَ اما ام ىَل لا هلا صب ف لو
 .هِلَمَع ىَلَع ْتَعْبُي لك ءِناَمْبِإْوَأ ٍرْمك ْنِم هيَلَع ْمُهَئاَمأ ام ىلع

 ُناَمْيإلا ًءاَج دقو ءةّكسلا ناموا ناكرأ ُدَحَأ َوُه ْثْعَبلاي ُناَمْيِإلاَو
 .تايآلا نم روك يف ولاي نايل انوُرقم ٍرخآلا مولاي

 .ةَرِخآلا ملاَع يف ٠ «مهتوَم دب ءاحَأ سالا ةداَعإ و
 ريس < , 49 2 2

 نوقبَيو ضْرألا يِف َنوُنفْديَو ُنوُنوُمَي مث ؛ ِلَمَعلا لجأل اًيثَدلا يِف ويحي

ELاا « خّرْرَبلا راد يهو راضيا ةطَحَم يف هللا ًءاَش اَم ىلإ اهي  

 ا كيرخأ هيف

 الإ كِلاَم ءیَش لك : ىلاَعَت هلق ريِسفَت يف لتاقم نع ۰ ۲۸/۹)ہریسفت يف ٍمِتاَح يبأ نبا ىور )١( ت يلبي ا ل دع کو وت وت ہک دھبے و دو هي 72 3

 عيمجو ضرالا يف نمو ةكئالملاو تاومسلا لهأ نم ةصاخ ناویحل ا ينعي» ۸۸ :صصقلا]4 ةه دور

 الو شرَملا الو اَهِف امو ٌراّئلاو ةا كلوت ال < كا دعب ضرالاو ءامسلا كلھت مث ؛ناويملا
 «يسرکلا

 م( ا



 لوألا ءزسسجلا

 ال ءاوُناك امك ُءاَيخَأ اھم َنوُموَقيَو ءِروُبقلا ور ذه ْنِم َنوُثَعَبَی مث ءةرِخآلاو

 ىلإ نوُقاَسُي م ٠ میاَسْجَأ يف حاولا داع م ؛ يش ْمِهِقلَخ ْنِم ُعِبْضَي

 ءرش واربح ني ايلا يف اًهوُلمَح يلا موِلاَمْعَا ىلع ءاَرَجل ا

 سل رم وم مج ج

 ایک ل أ الف 2( : سیل 4[ ہدف ا الإ تور و

 4 یَا دو ةا رو ال الو »+ نس ایا وري لمعي

 ريماس هاري

 هتاحبس هللا نم لدَع اًذهَو ورش وأ وريح ِهِلَمَعي ىَراَجُي لك :CIE مالا

 ایُدلا وم يِف ْمُهَسْفْنَأ اوُبعَْأ دقو ؛ِاَرَج نوب مهكر الا ؛ىلاعتو

 يملا - مُهَسْفْنَأ اوُبعْنَأ وأ «َنيِحِلاَصلا َنِم اوُناَك ن ةَداَبعلاَو لاّمْعَألاِ

 نم اوُناَك نإ ضْألا يف داسإلاو قلا رُشلاَورْثُکلا -هللاي

 ینعم اذهف . .الَعَو َلَج هلل َلْذَع اذه ِءاَرَج نود مُر ال ؛َنْیِفاكلا

 دّبَعلا ىَلَع ْبِحَيَف كلك ناك ادو لسفر دعا لكنا :اًنه هِل هلق
 ري مص سل ب ےک”

 دوري ةف ٍرْيَخ ْنِم ناک امف : ٍةاّيحلا ِدْیق ىلع ماد ام < ِهيَمَع يِف َرظْنَي نُ

 ءًانكْمُم كل ماد ام ام ؛ هه ُصْلَخَتَيَو هللا ىلإ بون ُهّنِإَف ارش ناك اَمَو ءم

 4( وَ تمد ا شق دن ٌرظنَكأَو هللا وما أوت اوُنماَح ےیلا ایا + : لاک لاق

 كف بیماَح «باسيلا لق الا هلَه يف كفك بساَح (۱۸ رحل

 َنِم اف ناك ام ىَلَع ْدِزَو ءاَهْنِم َدَّسَف ام حِلصاَف ابف رظئاَو كِلاَمْعأ ىّلَع

 .لقاَعلا َنِم بولْطَلا َوُه اَذَه «ٍةَلفَعلا َنِم هنو ءرْيَخ

 ؛ اهبساح ينعي هس هس ناد رم» َلِقاَعلا يِنَْي «سيكلا» : لاق اذهلو

 يِف (اهاَوُه هم هس عبثا : ْنَم ڙڃاحلاو» ٌلِقاَحلا َوُه اذه «تْوملا َدْعَي اَمِل َلِمَعَو»

 ا ھو سے



 يراهيربلا مامإلل ٌمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ْلَمْمَي ْمَلَوُهَو َةاَجّنلا يربو ةا ُديِرُي '"”«ينامألا هللا یَلَع ىئمكو» ءاَيندلا هِذَه
 یس ا رجلا ازجاع َسْيَلَو ءَموُمَّلا َرِجَعلا -هللاي ُداّيِعلاَو - ٌرچاَع اَذَهَف ءائيش

 انت هلآ لَكُم ال )+ ُدَخاَوُي ال اذه «َلَمَحلا ُهعم ُمِيِطَتسَي ال وأ ُرَِقَي ال يِذْلا
 ( لّسكلا َرْجَع َرِجَع کل ‹ ٌعيِطَتِسُم رواق اذه ْنِكل 2[ :ةرقبلال اهعسو الإ

 ۰ 0 س ےس ے 2ر ر م ےل یر و َ م ت 4 رص

 لْهَأ ْنِم ةرِخَآلا يف ٌنوكي ْنَأ ىّنَمتَي اذه َحَمو ؛زچاعلا وه اذه .ةالابملا مدعو
 و فا ہہ صب ےہ و ه مي مے ۶ یا

 .لمع نودي ٍةنجلا لهأ نم اذه نوكي نأ نكمي ال « لمع نودي ٍةنجلا
 ةو او ا ل ف 2 ا و ر و
 مهبرساحي (ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف ؛ءاش امي مهبوماحيو) : هلوق

 س م و ماو و 7 75 7 ھر ار یو و م7 ب

 .لاّمْعَألا یَلَع ةشَقاَنلا وُه :ُباَسيلاَو «ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبْس ْمِهِلَمْعُأ ىلع

 مي م < + مر ا ۶

 .يِباَذَع الو باس الي ةّنجلا لځديف بساحي ال ْنَم َنْيِنِمْؤملا نم ©

 .ضْرَعلا َوُهَو ءاريبسي باس ُبَساَحُي ْنَم :ْمُهنِيَو ٭
 "بدع َباَسِا شقو نمو .باَسِلا شقا ْنَم مهمو ٭
 وڈ ذيل
 باَسِح ُبَساَحُي اَملِإَو ةئزاوُم باس ُبَساَحَي ال زفاکلاو ٭
 هسي الو كيدي ریل هكرشَو ورفكو هلامعا ىَلَع عَلي نأي «ريرقت
 ںاّنلا ىلإ هب عقدي مث ءادبأ راكإلا

 يف هَجاَم نباو ء(۹٥٢۲ مقر )ويس يف يڊيرتلاو ء(0174/ )تسلا يف ُدّمْحَأ ُماَمإلا ُهاَوَر )١(
 يف يوغبلاو ء٤ 2176/1)ٍنْيَحْيِحصلا ىلع ٍكَرْدتْسملا يف مكاحلاو ء(٤٢٦ ٤ مقر)ەننس
 هححص ثيدحلاو « هل سوأ نب ٍداَدَش ثيدح نم مهريغو 41١1(2 ء٤٤١٦١مقر)ةنسلا حرش
 .يوغبلاو ٌيِِمْرّتلا هنسحو « مككاجلا

 .ةشئاع نع (78177)وجّيِحّص يف ٌمِلْسُمَو ء(١۱۰مقر)وجٔیحّص يف ٌيِراَخْبلا ُهاَوَر (1)



 ل لوألا ءزجلا

 ذُو + :ةيآلا نم ٌدوُحَأَم اڌَهَو (ريعّسلا يف قير ةا يف ٌقيِرق)
 ف یر )ب ۷۰ ىرردلا € میگا ىف رَ تفل ف ورم یو تراك عت جب
 ٍرفكلا لها ْمُهَو 4 ِريِعَتلآ ىف ٌقيِرَفَو + ءناَمْيإلا لا ْمُهَو ¥ رک

 .ناّیْغطلاَو

 ْتَمعْنَي (اباَرث اوُوُك :ِءاقَبلل قلخُيْمَلْنَمِم قا ئاس لوقيو) : هلو
 ضال يف وتا ني ام )+ َرويطلاو َمِئاَهَبلاَو َنيرِمَدآلا ةَمايقلا موي قالا هللا

 ميد لإ مث ویس نم تكلا یف اتر اگ لاتا مما الل دّيحاَتَحي ٌريِطَي رتل اکو

 ٥[ :ريوكتلال# ترشح شوخولا اكلَو # : ىلاَعَت لاقو ء۸۰ ماعنألا) 4 تورَسْحي

 اًهيضْحَبِل صّقُي ىح ءاھکیَ لذا ماف لجأ نم ومالا موي ئالا رشْحُ_
 eS ءضَْب ْنِم
 لوي ٍضْحَب ْنِم اَهْصَْیِل صا اإ مث ,"”حبِحّصلا ثیدحلا يف امك انقل

 امنو «ةرِخآلا يف ءاقبأل تعب مل اَهّنأل ؛ ابار ينوك : تک

 لوق كد َدْنِع .الَعَو لج هللا لدع نم اڌَهو ف ءازجلل تعب

 اباَرُت ينوك : :تاَناَويَحْلِل لي اإ :c(t : أبنلا] )ر دو ےک تک یا 0 رفا

 و و

 .ةريره يبأ نع (۸۲٥۲مقر)وجٔبحّص يِف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 قلخلا نيب ةَماَیقلا موي صاّصقلابُكامْنإلاَو :هلا هم َر فلولا لاق ٦

 هللا َذُخْأَي ىّتَح ءَةَرذلا َنِم ةَّرَدلِل ىح ؛ٌماَوَهلاَو عاّبسلاو مدا يِنَب مهلك
 ْنِم رانا لّهألو ءِراَثلا لْهأ ني نجلا لهأل ؛ ٍضْخَي ْنِم مِهضْحَبِل َلَجَو رع
 ْنِم ْمِهْضْمَب ِراَّلا لْهألو ءِْضْخَب ْنِم مِهْضْحَب ةا لهألو ؛ جلا ِلْحأ

 اًيَسلاَو تاتسحلا ىَلَع ِءاَرَجلل ٍةَماّيقلا موي قلخلا ُثَعْبَي هللا نأ قبس
 0 : مِئاهبللو مدآ يبل اضيأ ةبسّنلاب صاّصِقْلِلو ‹مدآ یل ةَسْنلاپ

 .مھنيَب اَميِف ميف صاّصقلِلو ِءاَرجلل نوب ذآ و طقف صاّصِقلل ثم ب
 مدآ يي «مولك قلا ني ةمايقل موي صاصقلاب ناَمْيإلاَو) لو

 صا اذإ اَهّنإَف ُمِئاَهَّبلا اًمأ ءصاّصِقْلِل ْثَعْبت اهلك (ٍمِئاَهَبلِلو عاّبسلاَو

 : نْيقْيِرف ىَلَعف مدا وب امأَو ابار ںوکتف اَهْرْمَأ ىَهْنُي ٍضْحَب نم اهْضَْبِ
 َنوُدِلاَخ ادب كلَ َدْعَب َنوُئوُمَي الو ؛ِْيٌسلا يف قيرفو ءِ ا يف قيرف
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 َنِم ةَرْیِغَصلا َةَلْمَللا يهو لت یک (ؤّرلا نم ةرذلل ىّبَح) :ُهل
 مكخأ هلال ابا مَا رق ال هلا ن 0 ةرذلا
 رذلاو مئاهبلا َنْیَب ىح ؛ ملظلا رقي الف ؛ کک اا
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 .ضعب نِم اهضعبل صتقي ہی ةمايقلا موي



 ل لوألا ءزجلا

 قوقُح نم ءاَمدلا يف ةمايقلا موي مهيب ىضق ام لوف َنوُنُْلا ام ا سو ساو را دهس

 ْنأ لو طارصلا تورا امدعب ضعب نم مهضعبل E ء سالا

 نأ اوو اوبه اِإَف ؛ ضْمَب نم مهضَْبل صتقيو نوفق هلا اولُخْدَي

 ہت یت تل ےہ ؛ ةنجلا ِلوُخُدمُه
ENالَو باس مهْيَلَع سيل َنْيِدلا نوُيطلا الإ  

 ٍردقي ٍراَثلا يف ُبَذدَعُي يصاحلا وا یک ب ترا لو ا تا

 ام رعي وي رشي نأ ُرْْمَي ال هلأ ّنإ )+ هيكيشَمِي ُهْنَع وفي هللا تا وأ هيَيصْحَم
 ديو رق ُهبْدَع ًءاش ْنإَوُهَل رفع َءاَش نإ ۸: 1 تک 55 نکل ز كلذ نود

 الإ ةثبا لذي الق با خدي م بولا نم صلح ۂنمحَمُب یک

 بيعت اَمِإَو صاصقلاي اّمِإ ؛ ؛ يق ٌدَحَأ

 نِ نا لهأل ؛ ضني 3 نو مهرن لج ر ۳ انا گا :ُهَلَوَق

 هلإف رؤاکلا مَع اذا | نيرا یئ ل لْمأ ْنِم راثلا لهألو ءِراَنلا لها

 صني نوا مَلَظ اذ رفاَکل كىلا 4 ةمانقلا موي ُهْنِم ٍرِفاَكْلِل صَتقي

 هْنِم صتقي َنِمْؤلا یّتحَو ءَةَملظَم هْيَلَعَوكَرْثي دَحَأ الف .ةَماَيِلا مْوَي ِنِمْؤُمْلل
 .نمؤملل

4 
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 .هلل لَمَعلا ( صالْخإو : : هللا هم ر فلولا لاق 13

 :حرشلا

 الإ لَمَعلا َنِم لبق ال هللاق .كرش هيف نوكي ال نأ هل لمعلا صالخإ
 تر وے روحو املا دلل

 اَقِفاَوُم ُلَمَعلا نوكُي نأ ؛ ةّسلاي لَمَحلاو «ةعبالا :يِناّثلا طرشلا

 ْلَب ءٌعَدبلا ُلَبقَی ال هللا نال ؛ ةَعذب هيف ںوکی الف لي هللا لوُسَر َةّنسِل
 به ُهّنإَف هل هيف صاخب مل لمعي هس د و ناس إلا بأ ولو اهيل بقاع

 الَو ءٌدوُدْرُم ُهّنِإف تسلا ةقف ةَفاَوُم ريغ ىَلَع لمَع يف سفن بعث ولو رو

 8 لوُسرلِ ةَعباتْلاَو يل صالخإلا : نيطرشلا ِنْیَدَهي الإ لبقي

 تلت رست زا اڈوہ اک نم الا جلا لحي  ارلاکو »

 یلب 4( کب 90 تيقيص ردك نإ مکتب اوا لف لف ْمُهُكِاَمأ
 لف نسي وهو هلل هجو كسا نم اًهلْخْدَي : يِنَْي «مهيغتل ضقت
 11١-117 :ةرقبلال 4( وتر هک مهي ٌفَوَحاَلَ ۔ویر دنچ هرجا

 4 نس وشو ول ُهَلَّمَع صلخأ : : يأ 4( ولی جَو مَلسَأ نم

 اس نم كاملا نم هدرا نم نأ لع زم اول شی

 ُعباتْلاو صالخإلا :ْنْيطْرَشلا يذهب ءمّلاحلا
2 8 



 لوألا ءزجلا

 .هللا ءاّضَفِب ىَضرلاَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 1

 :؛حرشلا

 َناَمْيِإلا ناكرأ ْنِم نكر ردقلاو ِءاضقلاي ُناَمْيإلا (وللا ِءاّضَقی ىَضّرلا)
 ےل. رم ےہ ومع رس 2 ص ےہ ت

 وِریخ ردقلاب َنِمْوُتَو ءِهِلسرو هيّتكو ِهَيِكِئالَمَو هللاب نمو ناد ءّدّتَسلا
 )۱( ياتي

 «ورشو

 يف ىَلاَعَتو ُهَلاَحْبس اَماَضَقَو َءاّيشألا َرّدَق هللا ناي َدِقَتْعَت نأ :َوُهَو
 احبس هيمي اَمَدَجْوَأَو اَهََلَخَو ءِظوُفَحْلا حْوَللا يف اهيو لل
 8 : بارم يأ ْمَضَعيِردَقلاَوءاضَقلاُناَمْيِإلاَف ؛ ىَلاَعتو

2 
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 ءايشألا يَا هولي مِلَع هللا نأ َوْهَو .ملیلا ٌةَبرَم : یوا ةبتركا ٭

 7 ری ۰ 7 7 7 5 00 ےن رگ 21 71 £ ۷ےہ 2ے سم <

 لبق ظوفحملا حوللا يف ءايشألا بتك هللا ناي ناَمْيِإلا : ةیئاگلا ةبترملا ©

 مكسفنأ ف الو ضال یف ٍةَبيِصُم نی باص ام )+ : یلاَعَت لاق اَمِدوُجُو 2 مک 8 یے و ا 2 ےس ےس ےس ےہ ا “ھو
 رك سد كاع مر ل <ہ ےس پے 2 ص ي 7 -

 4 دي ہلا لع تلد نا امان نأ لَم ني بڪ يف الل

 ۲٢[ :ديدحلا]
 ؛رفکلا :ثداّوحلا ذه َءاَشَو دارا هللا ّنأي ُناَمْيِإلا : ةكلالا ةّيترملا © ےب ےے صر مص ص اص “جۓ ست >0 2 2 <

 ف د 2 5
 2 33 موكا ص 7 ضف ل م 2 7 یا ا و 420 َ

 لک ؛رشلاو ريخلاو ءَروُجفلاَو بلاو «ةّيصغملاو ةعاطلاو «َناَمْيِإلاَو

 .4*ظباطخلا نب رمع نع (۸مقر١/٦۳)ہحٔیحّص یف ٌمِلسُم هاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ُديِرُي ال اَم ِهِکلُم یف ْعَقَي الق «ةّينوكلا هيدارإب ُهَداَرَأَو هللا ُهَءاَش كلذ ق مکر
 ِءالِتْبالِلَو ءةَمکِحِل ّرّشلا َداَرَأَو ءَناَمْيإلا َداَرأو ءَريخلا دارآ نِكل

 سر ضي سا ومع وُ اشرس مو

 ال ّوُهَو رشلا دارآَو ءهاضريو هبحي وهو ريخلا دارأ هللاف ؛ ناَحِتماللو
 الإ نكي مل ول ءناَحِتْماَو ِءالَتْباَو ٍةَمكحِل ُهَداَرَأ نکل ؛ ُهاَضْرَي الو هبحي ہم خم ٠ °f ےس یھ وت وا ب ال

2 2 
 وا هس
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 َراَص ءٌناَحِتْماَو ٌءالِتْبا كانه راَص الو «ةَّرْيِم ٍدّحأل َراَص امل ٌرْيَخ 7 8 2 ںی
 لمعلا ةَرِْم ٍدَحل َراَص ام رش الإ نكي مل ولو ءارایخَأ مهلك سانلا مص و 7 ل ر 4 0-5 55 رو 2 مو م اه 2و وف 34

 ؛ٹیبخحل ا نم بّيطلا َنيبَتَيِل هدابع ىِلَتْبَي هللا نأ يِطعي اذهف ؛ حاصلا : 7ِ 2س مس قرر ےس مە ن o fF 0 “۱ےہ 2
 7 5 2 7 و

 ا

 هئاحبس مهيلع هيرجي ناَحِيَماَو ءالِتْبا وهو ءرفاكلا َنِم نيؤملاو
 .ًاغبع َءاَيشَألا وِذَه قلْحَي مل ء یلاَعت 3 و -7 اہ E ےہ
eما 4 یک لاح هللاف ثدي ءىش لكو .داجيالاو قلخلا :ةعيارلا ةبترملا مہ و و نا دن و نق ار اھ و و 1ک ر 6 ہی  
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 ع
 اع ك 7 24 € ۲ و ۰

 ةقولْخَم يه ءدّبَعلا لف يهو هلل ةقولخَم دابعلا لاعفأو
 و ےہ 2 رم

 ]م یع وهو یس لڪ لڪ هلآ » :لوقي الَعَو لج هللا ءالعو
 7 و 1

 یل ا وهو # : یلاعتو هئاحبس لوقيو 2111 :رمزلا] 4 لیکو ۶یم

 ىهف ء٦ : تافاصلال 4[ َنوُلَمَْت امو قل للاَو لا 018١ :سیل أ ميلعلا
 ۰ م ا "تھ 2 5 ےس ےہ رو 0 008

 مهرايتخاي داّبعلا بيكو ٍداّبِعلا لْعِف يهو ءالعو لج هللا قلخ
 .مهَتداَرإَو

 مل 2 2 رت 7 و م ي رل ي 7 7 ٤

 ةئيشملا ء ةباتكلا ء«ملعلا :عبرألا بتارملا وذهب نمؤملا نمؤيف
 هم 1 2

 .داجيإلاو قلخلا :ةدارإلاو

2 
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 ل لوألا ءزجلا

o z0 ا سله ما ل o 

 الو عزجي الف ءوبئاصملا دنع ردقلاو الا ىصضصري نموا م

 وللا رْيَقِل يَكَشّتلا نع ُهَئاَسِل ُفكيو ؛ عّرجلا ِنَع ةف فكي ا را

 ءاضقلای ىّضّرلا َوُه اَذَهَف .بوُيجلا ٌقَشَو دودخلا مطل ْنَع هدي فكي

 نكي من كأطخأ امو , كقلخيل نكي مَل كباصأ ام ام ند :ٌمّلْمَت ءِرَدَقلاَو
 .اذُهي الإ ُناَمْيإلا مي د الو لپ يبل لاق امك '”«كتبيصُيل 3

 سس

 یہا نباو (9٤١٤مقر)عنتُس يف داد وُبأو ((۱۸۹- ۱۸۰ /ہ) دتنسملا يف ُدَمْحَا ماَمإلا هَر )١(
Grd 

 نب كم مالسإلا خيشو ناّبح نبا هَحَحصَو فط تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ء(۷۷مقر)ەنَنُس

 .( ۹مقر باب)ديح ولا باتک يف باهولادبع



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 .هللا مکُح ىلع ُرْيَصلاَو : هللا هَمِحَر ُفْلَوْمْلا لاق 3

 .اَهرُمو اَهوُلُح اَْرَشَو امري اهلك هللا ٍراَدْقأب ُناَميِإلاَو ه١
 ىلإو «َنوُلِماَع ُداَيِعلا اَم هللا َمِلَح دق «َّلَجَو ٌَرَع هللا لاق امي ُناَمْيِإلاَو 3
 نيضرألا يف ُنوُكَي الو ءہللا ٍمْلِع نم َنوُجْرْخَي ال «نوُرِئاَص ْمّه ام
 .لَجَو رَع هللا مِلَع اَم الإ ِتاَوَمّسلاَو

 :حرشلا

 .ردقلاو ءاَضَقلای ِناَمْیالا ِتاّجَرد لوا يف ُهُركِذ قبس اھ
 سْیَل يتلا ِبِئاَصَلا ىَلَع ناك اإ ٍرَدَقلاو ِءاضقلاي ٌجاَجِيْحالاو

 : ىلاَعَت لاق < ؛مْیِلْسْتلاَو یضَرَلا ىلع ٠ هلال دومحم ٌراَيَيحا اًهيِف ناسْنِاال

 ہلا اإ هِي اإ اولا ٌةَبيِصُم مھتبصا اإ نیلا اتنا برسا ر

 ٍةكيسلا لاّمْعَألا ىلع و الا جاَجيْحالا مَا ©, ریا اپ اشوک

 لب ءاَكْيلَع ِردقلاب مَ هج َبُح ال مُهنإَف ؛مولطفو ْمِهراَيْخ 0
 ْمصاَخُت نأ لد حوتفُم ٍةبوتلا بابو «مهطيرفو مه ملنا وا قاعي
 ٍزْجَحلا نم و -ةبونلا كرو ؟يلع َتْرَدَق اذاَمِل :لوقت هللا

 نِم ُبولطَلا َوُه اڈّھف .كّسْفُت لو ءرافغتسالاو ةبوتلاي رداب مر
 ء۰ رحل 4 کل تم مالک اھ سفن رظنماو » لاما يف رظلَي نا ءِدْبَعلا

 ان ناتتکنالاو ایان تلوار ااه رقت کرا کما الم أ يف لا

 .َكْيَأَش ْنِم سيلو ءالعو لج هللا نأش ْنِم وهف ردقلاو ءاضقلا

 و



 بس لوألا ءزجلا

 َ هلا محی ھے ر ق2 . ۰ 2 ےن و2

 هيو ٌميِلَع هي هللاف ٍءيِش لک (هللا ملع نِي َنوُجُرْحَي ال) :ُهلؤق
 ہ۴۶ َ 2 0 7 2 1 ۴

 ملظو «قيمافلا َقْسِفَو ؛رفاکلا رفك ملْعَي وه .ىلاعتو هّناحبس طيحم

 اَدَه ٌملْعَیي «عيطملا لمَعَو «عيطملا َةَعاط ْمَلْعَی ءهْيَلَع ىَمْحَي ال ءمٔلاّظلا
 الإو اوُباَت ْنإَف ءَنوُمِحْرَي مُهَلَعَل ءَنوُبوُتَي مُهَلَعَل ْمُمرْحَوُي ُهَّنِكلو ءاَذَهَو

 .ادبأ مُهَلِمِهُي ال هثلاق « باسل ا ٌمُهَماَمْأ
 (لَجَورَع هللا مِلَع ام الإ تاَومّسلاَو َنْیضْرَألا يف نوک ًالو) : ُهلْوَ TES جی و یا e © رب رر و 7

 7 3 7 2 رص ساو كك ھي مم مى رم صرع م هو

 يف نوكي امو يضا ا يف ناك ام « هلا هَمِلَع دق ٍءيَش لك «ّقّبَس اَمک اَذَه

 .یلاَعَتو ُهَئاَحَبُس ٌءْيش هيلع ىَفْحَي ال ءاملع هي هللا طاَحأ هلك «لّبقتسملا
 - َ مه«

 م ص قر رح يح

 و 2



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اَمَو ‹كئطخيل نكي ْمَل كباصأ ام ذأ ْملْعَتو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 71
 كيل كَ من المخا

 .لجو رع هللا عَم َقِلاَخ الو 3

 :حرشلا

 كأَطْخَأ ام نأ مَلَعاَو١ سابع نبال كيلا لاق امك ثیدح ا صن اذه
 كا نکی هل كيا انو كبير نكي حت

 نِكل ؛ ُهُديِرُيو ِهْيَلَع تصرح ول :(كّبيصُيل نكي مل كاطخأ اَم)
 «(كئطخيل نكي مل كباصأ اَمَو) كلل ُهْرَدَقُي مل هللا نأ مّلغاف «كاطخأ

 .ينباصأ ام اڌ ْتْلَعَف ين ول : لقت الف

 انا E عيات اذه (لَجَو رع هللا 3 َقلاَخ الو : هلو

 درا وه هللاف ؛ هيض َلْمِف قلي دبع نأ لوق نَم ىَلَع دلا هيف «ٍرَدقلاو

 هناحبس ُهَدْحَو هللا قَلَخ ْنِم وهف ُهَعَم ْیَلْخَي َدَحَأ ال ءالَعَو لج قلاب

 نورا ہلا نود ني وعد ا م میرا را لق ر : ا ل اذهلو «ىَلاَعَتو
0000 
 قرتخأ ا وأ .e نوئ شا وسلا يف رش مل مآ ضا نم ارقلَح ادام

 تک ےس ے نود نم وعدم ےیل < تدي :cl 2200 کت e منع نا رلع م

 رش ےس م7

 اوقلُخ مارش هلل اولعج اولعج مآ ل ۷۲ : : جحلا] 4ک لا ا ولو اياب وقل نل ھا

 .(يجيمدلا- ٦١٤ مقر)ةعيرشلا يف ُيَرُحآلاَو ء(۷٥۱مقر)ردقلا باّتک يف يبايرفلا ُهاَوَر )١(



 ب لوألا ءزجلا

 ؛[17 :دعرلا] 4 رت د ديول وثوم ویٹ یک یخ هَ ۲ 8 مع قلك بعنف ہھيلَحك
 صا سم هو © 22

 بهذ نمي ملظَأ نمف» :هِلوقب اوقب َنيِروَصملا الَعَو لَج هللا فّصَو اذهلو

 هللا ُهَقَلَخ اَم ّلْكَش َدِجوُي نأ َلِواَحُي هنأ :ىّتنْعَمب «يِقْلَخَك قلي

 ال “رد اوقلْحَيل وأد :ٍةياَوِر يِفو ةَريعش اوَقلْخَيِل وأ ةا ا لقد

 هيف ايلا جن علمتم موصل اعام اطتما رو اذه مطية
 ع ےہ ص ص عل م 2

 رو را نيو E ءالَعَو لج هللا لح نيم يه ايلاف

 اهيِف دِجويو حولا ايف م خفي نأ ٌعْيِطَتْسَي ال لكّشلاو ة ةقيقد ةروصلا

 : ةمايقلا موي نيروصملل ؛ لاقي اذهلو لاو هئاحبس هللا لح اذه نانا

 0 مص

 .مهل ًابيرلعتو ءزيجعتلا ب اي نم نِم "”مُكقْلَخ ام اويحأ»

5954 

 ..ةريره يبأ نع (1١1١11مقر)وِحّيِحّص يف ٌمِلْسُمو :(0101مقر)وجّيِحّص يف يراَخُبلا ةاور(١)

 )1 ١ مقر)وجّيِحّص يف مِلّسمو ء(اغبلا -٢۲۱۱)ؤیِحّص يف ُيِراَخْبلا ُهاَوَر.(؟)



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 كلام لوق َوُهَو « ْعيَرَأ زئاتج لا ىلع ريبكتلاو : هللا هَمِحَر فلؤملا لاق 1 هو يي سرس يم مم 2 ما اق ےن 7 ھے ا ور ارم و اک

 «لبْثَح نب دمْحآَد ءحلاّص نب نّسحلاَو ؛يرولا َناَيْسَو ء سنأ نب
 ¥ هللا لوسر لاق اذكهو ءءاهقفلاو

 :حرشلا ۲
 .٠ ف ہہ ا س ٹری 5 .٠ 0 مرو رس مك ص یم اسم 2

 يف ةنسلا نيبيلو ءاهيف فالخلِل انه اهركد نيكل «ةيعرف ةلاسم وره
 ےک of ~o َ هيو يس نى o 0 اف وس ٤ “یی
 ةنسلا لها دنع ٌروهشملاو ء(ةنسلا حرشا هسا باتكلا نال «كلد

 ثید ا يف امك تاريك را ةا ىَل ريكا نأ : يالا عامو
 ثم

 هْيَلَع َرْبكَو بئاقلا ةالص ّيِشاَجّنلا ىَلَع ىَلَص لِي يلا ّنأد : حیحصلا

 را وأ سْسَح ُةداَيز اهضْخَب يف « عَيرَأ ىلع ثيِداَحَألا ُبِلاَغَو ''هاعمأ
 َلَحَمَف اَهْنَع دار اَمَو ميرا وُم :َنوُمِلمْلا هيلع َمَمْجَأ يذلا نکل
 هْيَلَع قفا هيلع ّمَمْجْلا كريو فالخلِ بهذي ال ميلو ءوفالخ
 ءساّنلا ىَلَع ٌنوُشوَشُي ال دجاّسملا ةا ًاصوّصُخ .ساّلا ىَلَع شوشو
 ُهلعْفاَف ُهَلَعْفَت نأ َتْدَرَأ اذإَف ءعّبرأ ىَلَع ةدايرلا اوُداَتَعا ام سالا ّنأل
 ِتاّیآوُرلاَو ِةداّشلا لاَوقألاِب ْمُهَل يتأكو ِساّللا ىَّلَع شوّشُت الو كيسغتل
 «ساّنلا َنْيَب نوفلَوُي مّلِعلا ةَبَلط ؛مليلا ِةبْلط نأش ْنِم سيل اذَھف فلا

 ص و پا 7 ع ھگ ےہ 0 5 م 7 ماه حس o 7 5 7 والاد و

 وه اذه ءاذهي نوڏيقتي ءهْيلَع عمجأ امي نولمعيو ؛مهيلع نوشوشي الو

 ٥م

 4« « م لر 5 «٠ ٠ف  ر

 ..ةريره يبأ نع (۱٥۹مقر)وجٔبحّص يف ميسو ء(۱۱۸۸مقر)وجٔیحّص يف يراخبلا ُهاَوَر )١(

 حبب ابا # ب



 ل لوألا ءازجلا

 ءاَهْيَلَع قلا يه اھل عبرألا ِداَرْيإ نمو فلا رغ وح معو فولطملا

 .كذ يف سالا ىلع شّوَشُيو اَهْيَحُداَرُي الف

 نب ِنسحلاو ءيرولا نايفسو « سنأ نا كلاَم لوق َوُهَو) : ُهلوَ
 ُدَحَأو «ةّرجهلا ٍراَد ٌماَمِإ :سئآ نب كلام (لبثح نب َدمْحأَو ءحلاّص
 .ِةَعَبرألا ِةّمِيَألا

 ةَمْبَأ نم روهشملا ماَمِلا يروا ٍديِعَس نب ٌنايفس : يروَلا نايقسو
 قل

 .رابكلا ِةّمِئَألا نم اذَهَو : يح نب حِلاّص نب ُنَسَح اَو

 .ةعبرألا ٍةمِيَألا دَحَأ وهو : : لبتَح نب دَمْحَأَ

 ريك لوق وهو :يأ (ي وللا لوُسر َلاَق اذكَهو ءواَھَقْفلاو) : هلو

 ىلع شوش ذأ ميلا بِاَطِل يي ال ئل وُسَرلا ِةّنُسِل اعبت ءاهقفلا َنِم

 ءاَمَلْعلا ناك وداَّرلا يف ًائْيدَح ْوَأ ًالْوَف َكاَنُم نأ فرعي هنأ ةجحي سالا

 امو ءِساَّنلا ىلَع ْشّوَشْی امي نوني الو :لِاَسَلا يِف فالخلا َنوُفِرْعَي
 .لمَعلا ِهْيلَع ىَرَج ام فلاح يام

 و و



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 و و هم ےک و ےب 2 “ےہ م 2ر جٹ 7 َ رو وک

 َنِم َلِزْنَي كلم ٍةرطق لك عم نأب ُناَمِيِإلاَو : هللا ُهَمِحَر فلؤملا لاق ]٥٦

 .لجو رع هللا هَرَمَأ ثْيَح اھعَضَیي ىّتَح ِءاَمّسلا

 :حرشلا
 م َ 2 -7 ما ےک 5 يم 5

 : یلاَعت لاق ء ردقی ٍءامسلا َّنِم رطلملا َلزْنُي الَعَو لج هللا نأ كش ال
 ار فز رص یک ےس وہ طع 2 رھے ےس یک ےس مے ہرے مے ےس

 العو لج هللا ء۸ : نوما 4م ٍضرالا يف هلتكسأف ردقب 'ءام ءاَمَسلا نم انلزنأو

 ۔ےھکے لإ هم ٹک ا مس ا رم لصر 27 ماه ےک "ھے 2 رع م

 ءاھیلع لزنت یتلا صضرالاو اھتایمِکو اهريداقم ردقو راطمالا لوزن ردق

 رر © 2, ےہ 2 4 ص مماو 30 وار سم6 و و

 فاو لف را رک ُءاشي فيك یلاعنو هئاحبس رصي

 و ه ري
 رطقلاتي لكوم اب لاکن اف فو یف اجو ةكيالم امو ؛ كينج 0

 .رطقلا : كلذ ْنِمَو «مهْيَلِإ هللا اهلكو لاَمُعَأب نوُموقُي ةكئالملاف ؛ تابللاَو A E ara قر و فاو ت10

 ان وج



 بس لوألا ءزجلا

 لها ملك َنيِح ب هللا لوُسر ّناَب ُناَمْيإلاَو : هللا هَمِح ر فلولا لاق 3

 مال نوم اوك ةكرشلا : يأ ردي موي وبيلقلا

eo 

 :حرشلا

 ءوَداعلِل قراخلا ُْرْمَألا يه : روك اواو تنال ل لوا

 اکو # e ف نال ساو
 مم م 402

 ء[٥٥ :توبكنعلا] 4 هللا دنع تلبالا

 . قف حس تاز ول يذلا وهف مف 4 ہکا دنع ٌتنيآلا اَمَنِإ لق »+

 ال ملك ول تيل : كلذ ْنِمَو .مهقيدنمتل هل یدبآ ىَلع ايرج

 ِشیرق نم ٍرْذَب ىق ملك 4 لورا نك < لوقت اڏام يردي الو كَمْ ۃمسپ
 ءاوصعو ناميولا ىلع او کم يف يللا اوڏآو هٴوڏآ يل

 نكمأ محو و هبا ضا اوج راو ؛هوُجَرْخَأَو ل وس سرلا ىلع اوُربَجَتو

 ةر نب ةبيش مُرباكأو مهديداتص تلِيَقو ءاوليقف ردب يف مهني هلل

 اووف شير رباکا نِ يَ دَدَحَو ءماش نب لھَج وو «ةعيير نب ةَتَعَو

 مولع فقوو ءُ رابآ نم وبیلق يف اول يا موب ما ٌ مث ؛ِرذب يف

 اي ءةبتع اي «ماَشِه نب لج اَبأ ای ءنالف نب نال اي : مُهَبطاَحَو ب يِبّنلا

 ےس مم



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 8 نر ےس ےس ے 7220 مر سک 4

 ؟اقح مكبر دعو ام تہ تی یو

 فيك فا الو ای ف رمح هل لاق ءاَمَح ير َدَعَو ام تذَجَو ياف
00 

 عمم وع رو

 لوقأ امل مس م لأ :o لاق ؟نوُعَمْسي ال مخو وُ و ءب

 تاّرجعم نِم ة ا نوني ال ْمُهّتكَل مُهْنم

 3 دلي ىَلَع هللا اَماَرْجأ قل وُسّرلا
59555 

 ٠ 27 فر 2 55 e ا 5 0 2 رياض

 .هط سنأ نع (۲۸۷ ٤-۲۸۷۳مقر)ر ٣

 بسسس 0ن رو سس ےس



 ب لوألا ءزجلا

 ىَلَع هللا ُهَرَجآَّضِرَم اإ َلُجَرلا نأ ُناَمْيِإلاو : هللا هَمِحَر فلولا لاق ٦

 .هيطرم
 .هََداَهش ىَلَع هللا ُهَرْجأَي دیهشلاو 1

 :حرشلا

 َنْنِمْؤملا ىَلَع بِئاَصْلا يرجو ؛َنْيِزِمْؤملا رجا عيضُي ال هللا

 اریفکت نِمْؤْلا ىَلَع اًهيِرْجُيْدَقَف ؛ رخألا ٍةَفْعاضُمِل وا ءصیِحُسْلِ
 هيلع اًهيرِجُيو اَیاطَخ هَل ُنوكي ال دَقَو ءبوثڈلا نم هل اصیِحْمَتَو « ُهاَياَطَخِل

 ؛ِهِلَمَعِي اّمْيَلِإ لص ال ةا يِف ةَجَرَد هَل بنك هللا نال ؛ ِهِتاَجَرَد ةَعفرل

 ىلع نوا للا وراه عبق رجلا هل فاضي ىح باص اي هللا هيلي

 هئباَصأ نإ ؛ ٌرْيَخ هلل هرم نإ !نْوّلا رأل ابَجَع» : َلاَق اذہِلَو ؛ ريَ
 اريح كال نا رص ءار اص إو هلا كِل نا ركع ءار

 نِي يهو «ُبِْئاَصَلا ُهّبيصُن نيؤلاف نیول الإ كلذ سْيَلَو هَل
 ِهِاَجَرَ اهب عقرب هلا نأ اَمإَو ءُہاَیاطَخ برفک هللا نأ اّمِإ ءهحِلاَص

 َنوُكَتل لاق «رافكلا لاق يف ة ةكرعَلا يف لوق يڍنلا َوُم : :دیهشلاو
 2 م هو ا رح

 قح َنيَدلا نال ؛ َنْدلا الإ و یش لك هَل هللا رفعي اذھو .اًيلعلا يه هللا َةَمِلَك

 )١( .هلظ بْیهص نع (۲۹۹۹مقر٤/۲۲۹۰)وجٔیحّص يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر .



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

7 
 1 وَ 7-7 8 گم 2 ےٗ ےہ ما س - 2ےس م 0

 ٔںوُنڈلا امأ كلنع امس وأ هلندا الإ طقسي ال يمدآلا تر ‹ يمدالِل

 .َلَجَو ٌرَح هللا ليبَس يف ةَداَهّشلا اعيمَج اروي هللا نف للا نيو هب يتلا

 ديش نوعاطلاي ِتّبیلاک < کرم ءادهش اوس تر كاجو
 ںیم

 2 © مام

 باص يذلا تيملاو ءدْيِهَش وهف ِهِلْهَأ وأ هيضْرِع وأ ِهِلاَم َنوُد لق نمو

 ٌرْجأ هل ينعي 2 اجو ٌرَع هللا َدْنِع ٌدْيِهَش قيِرَعلاَو قرح اک ْئِجافُم ثداحب

 نفك ْلّسَقْي لب «ماكحألا يف ٍةكرعملا ديش لثِم وه َسْیَلَو ءِديهّشلا
 ر ق مر

 يتلا هاي ایٹ ِرْيَمِي ُنْفَكُي الو ُلَّسَعُي ال لف ةكرملا ُدْيِهَش 2 هيلع ىَلصُيو

 ام سو ءهْيِلَع ىَلَصُي الو : ايف لوق

Eا  

 و را وت وو £ يف م اسمو ء(٦٤٦٦مقر۲۳۳/۱)هحٔیحّص £ هجْيحص يف يراْخُبلا ىَوَر )١(

 ُبِحاَصَو َقِيرْغْلاَو ُن 1 :ةقوللا لوُسَر لاق : لاق 6#ةريره يبأ نع
 :ةقولا لوُسَر لاق : َلاَق ہڈطرئایتَع نب رياج ٍنَعَو ؛یراخبلل ظفللاو وللا لبس  ڈیھڈلاو مهلا

 وبُنَجْلا تاد ُبِحاَّصَو ءڈیھُش ديهش ُقِرَعْلاَو «ديوش نوُمطَملا : :هللا لبس يف لثقلا ىويم ةعبس ء ةعبس ءادهشلا»

 ِمْمُجِب توم ةأرَملاَو ؛ٌديهش مهلا تخت تومي يذلاو دیش قرحلاَو < «ٌديِهش ٌنوُطْبَملاَو ؛ «ٌديِهْش

 :(447/0)ِدتْسمْلا يف ُدَّمْحَأ ماَمإالاو ء(٥٥٤مقر۲۳۳/ص)اطولا يِف كام م مامإلا اور دا «ديهش

 0 مكر 1101270400 یس جام باو ء(۳۱۱۱مسقر۱۸۸/۴)ہننسم يف دوا وأو

 .مهريغو (۳۱۸۹مقر۷/١٦)هحبحص يف نابح نباو ء(١٢۱۸ مقر۱۳/ ٤)َيِئاَسنلاَو

 سکت سے ل ب



 بس لوألا ءزجلا

 يف ءيَش ْمُهَباَصأ ادِإ لاَفطألا ناب ُناَمْيإلاَو :هللا هَمِحَر فلو ا لاق 31
 َنوُمْلَأَي ال :لاق '''!دحاَولاْبَع تخ نبا ركب نأ 0 :ٌنوُمْلَأَي اًيَْدلا راد
 :تذكو

 :حرشلا

 اھت دوما ال لافطألا نإ: لوقَي مپ اغ کد ات وده

 اض جراوخلا َنِم هَ لاقي لجرلا اذَهو لکل اڌَه ىلع دريل اَھرکُد

 ‹مهلهج بّبسی «ةهِفاَنلا لاوقألا ورنه زر بقا مهد جراَوخ او

 ٍمِملاَعَت ببسي

 ليلد اذَهَو ءدِحْنَتْسَيَو يکبيو حيصي ءٰيَش باص اڏٳ ! ٌلَقْطلاق كِلَذِلَو

 راك هذه  اک كل اس كال تام ملا هن لع
 تالا وله اهنِمَو :ةذاَش

595-14 

 يرصبلا ديز نب دحاولا دبع تخأ نب ركب» : )1۰ /۲)نازیم لا ناسل يِف رجح نبا ظفاح ا لاق )١(

 ولو بنذ لک يف لوقي ناك : :لاق جراوخ ا ةلمج يف (1۸/۳)لحنلاو للملا يف مزح نبا هركذ : : دهازلا

 لهأ نم ناك نإ الإ رانلا لهأ نم هللاب كرشم رفاک هلعافب حازملا ليبس ىلع ةفیفخلا ةبذكلا ىتح رغص
 لافطألاو نيناجلا نإ لوقي ىسيع نب هللا دبع ہذیملت ناكو ةّنِلا لهأ نم كرشم رفاك وهف ردب

 ةبيتق نبا لقنو «ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نأل اهريغو لّلِعلا نم مهب لزن ءيشب ةتبلا نوملأي ال مئاهبلاو

 «ةرفكلا عم رانلا يف ًادلخم ٌناَک لدرخ ةبح قرس نم نأ هعنش نمو «هسفن ركب نع ماليألا ةلأسم

 .«ةلاقملا هذه يف هيلع درلا يف ةبيتق نبا غلابو



 يراهيربلا مامإلل مثسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ٍةَمْحَرِي الإ نجلا َدَحأ ُلُخْدَيَأل هلآ ملغاو :هللا هَمِحَر فلو ا لاق 31 وو ےگ يم ص راع ےک جس وح وے ال زا و م ل 2
 تاَوَمَّسلا لْهأ بدع ولو ءهيونُد رڈقب الإ ادَحَأ هللا ُبّدَعْي الو ءوللا ص غم ساو م 2 ر ۔ظھ“٣ ریس

 هل لاقي ذا ذوي مَ ملا خم ؛محرجاقو مح رأل
 لَا هَل هللاو ءُهَل سيل اَم ذي ْنَم مِلْظي املاو «ملاظ ُهّنِإ :ٌلَجَو ٌرَع

 4 2ھ رمش ماش" وم و, لاک ولر ھ <ے وو ٌیرس
 «نول د مهو لعفي امع لاسي ال ہراد رادلاو ءهقلخ قلخلاو ,رمألاو

 .هقَلَخ نيو هللا نيب حا ْلُخْدَي الو ؟فيكو مِل :لاقُي الو

 :حرشلا

 ةيلاغ ةا (هللا ةَمْحَرب الإ ةا َدَحأ ُلُخْدَي آل هلآ ْمَلْعاَو) :ُهلوَ
 ,تاعاطلا لك لمَع ولو ناَسْلإالا َلِمَع امهم ءلَمَعلاب كَرْذُت الو ةعيفرو رک م 2 م 2 م َ ماوس ےس 2و یک او ھم
 ُهَدْنِع قبي مل ِمَحّنلا یَلَع بيموُح ولف هيلع يلا ْمَحّنلا لياقي ال ُهَلَمَع نإ
 رک و یو اھ و

 .ةیحان وده .

 لالا وأ لاّمْعَألا َنِم ةردقم ةَميِق اھل سْیلَو ءةیلاغ ةّنجلا نأ : ٌةّيناَكلا ةّيجاّتلا

 ُلِخْدُي هللا ِكَل «ىَلاَعَتو هئاَحْبُس هللا ال اَهمَظِع ممی ال «كيلذ ريغ
 لود بّبَسس يه امن لاَمَْألاَف .مِهِلاَمْحأ بيسي «هَمْحَري ةا نيمو
 :45لاَق ادَهلَو جل ًانمك الو ونا لود ةّبجوما يه تسيل ةا
 َناَسْنِإلا نأ لجأ زم اذه هوم ةا مكي دَحا لدين
 :ىَلاَعَت ةلّوقو لَمَعلا كري نأ لخأل ال ؛ےلّمَعب بجي ال

 ضويلا ءاب تسيل ُءاَبلا ۳۲ : لحتلال4[ ولم رم امی دخلا أولخدأ + ياس Te رار

 سس إل ل ل سا



 بس لوألا ء چلا

 اَذَه لبلد «نوُلَمْعَت ْمُكْنك اَم ببسي : يأ «ةّييَبَسلا ُءاَب يه اَمّنِإَو ءنَمَّلاَو
 َلوُسَر اي تل الو :اولاَق ولم ةا مكنه د ْدَحأ َلُْخْدَي نل» : ثیدح ا

 ناسنإلا بْ رالف 7عهمْحَري هللا يدمي نَا الإ » اتآ الود : لاق ؟ هللا

 لخد تا ٹر ؛ لمعلا بس الإ نجلا لُخْدَي ال نِکَلَو هلم

 .وببّملاب یئآ ام هلال ؛ 7

 لج هللا َنِم لف هنا (ويوُث ری لإ ًادَحأ هللا بدعی الو : : هلو

 الإ َنوُبْدَعُي ال راّلا لَهَا .اهوُحُدل بس َلاَمْعَألاَو «وللاٍةَمْحَريَو ءالَعَو
 ص ر

 نم اذهو ءيبوئڏ نودي نوعي الو مرغ بولي نودي ال ‹ مهيونذب

 .لدعلا باب نم ْراَنلاَو ءلْضفلا باب نم لاف «لذحلا باب

 مبدع «مهرجافو مهرب ضْرَألاو تاوّمّسلا لْهأ بدع ْوَلَو) : لوق
 لياقي ال ُهَلَمَع ن رہو رس رتب تكانت ول نال را 0

 رکش يف ہِرْيصَك ؛الدَع كلذ ناك بع هللا ناول ؛ ؛ هيلع هللا معن طعب

 لوُسَر ْنَع لح صن وه هركذ يذلا ُمالكلا اَذَهَو ءوْيَلَع هللا
 4 م در و

 ريغ وهو مهب ہلعل هيضْرَأ لهو ِهَتاَواَمَم اًمّس لَهَا بدع هللا نأ ول : 7

 يلام نا اک ُهْيَمْحَر تئاکل ْمُهَمِحَر ولو ْمُهَل ملاظ

 .ةريره يبأ نع (٦۲۸۱مقر)وجٔیحّص يف ٌمِلْسُمَو ,(0144مقر)وٍجّيِحَّص يف يِراَخُبلا ُهاَوَر )١(
 ةَجاَم نباَو (1199مقر)ويتُس يف داد واو ۹ - 0 /ه)دّسملا يف دما ماما هاَوَر )٢(

 ْمُهْرْيغَو (۱۸۱۷ مقر)وجیجص يف نا ناو ۰ 'مقر)ِْيكلا يف يناربطلاو (۷۷مقر)وَنُس يف
 باك يِف باّهْولاِدْبَع نب دَّمَحُم ٌمالئمإلا خیشو «نابح نبا ُهَحَحّص ءًاعوفرَم تيا نب دير نع

 (09مقر باب)دیج وتلا



 يراهيربلا مامالل ہنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ارو يامل جب عر را مدل

 لوُخُدِل ُهلهّؤي ال هلمع نال هن هبذع ربلاو ءوروُجْفب هبذع رچافلا در

 .هْيِلَع هللا مَع لباقي ال هال نجلا

 رَت الَعَو لج هللا (َمِلاَظ ُهلِ :َّلَجَو ٌرَع هلل لاقي نأ روج ال) : لوق
 مْلَظ ال )9 ء٤٦ :تلصفا چ ِديِبَعْلِل مالی كير امو # «مْلظلا نع ا ہر

 4 ادحآ كير ملظي الو # ء۷ یل. باسل ٌعييِرَس م هللا تإ ا

 امو ء1٦1۷ :فرخز لا يللا مه أ کلو مهنتماظ امو رہ 2155 :فهكلا]
 ين يدابع ايد ء1۱۱۸۰لحنلات 4م ن ھ7 شا أ یی 2 رس کک

 ر 5 واك الق احم كي لمت يم یل ىع ملا رخ
 .مّلُظلا هب قيل ال «لدَع ّمَكَح الَعَو

 الو ىلا هَل هللاو ءهَل َسْيَل ام ځاي ْنَم نم ميغ املأو) لو : هلو
 مُهَل سيل ؟وللا ىلع ىح مهل سالا لهو ءساّقلا قَح ُدْخ أوه : 27

 د تو رر رک
 ر او

 ا و لفتت جاده ,ًائيش هب كرش ال ْنَم بد ال ذأ

 بات عا .هِعيطْوَم ريغ يف ِءيّشلا عضو وه : 0

 مضي لب ءَباَذَعلا َقِحَتْسَي ْنَمِيِف ْمِيِعْنلا عْضَي الو میلا قوتسي قحتسی نمیف
 امأ ءَلْدَح علا َوُه اڌ ةَقِحَکَي نمو بالا ُعَيَو «ةقحكسي نم نشا
 ترک ركنا لْخَأ مرْكَأَو ناَمْيِلا َّلْهَأ بدع ول < : للعلا وهف نکلا

 ور ه سن قار ممم
 .هطرذ يبأ نع (۷۷٥۲مقر٤۱۹۹/ ٤)هحبحص يف مِلسم ہاور )١(

 سبب 770 ےس سہ



 سس لوألا ءازجلا

 ءَناَمْيِإلا له بدعي نأ نمي ال ء كلذ نع هرم هللاو ءْملْظلا وه

 َراَنلا َنْینِمُْللا ل ناو ا رانا ا نار ؛رٹکلا لَهَا مرکب

 .یٰلاَعتو ُهَئاَحْبس هللاي قيل ال اذه
 ما

 هللا لاق (ُهَراَدٌراَدلاو ءَُقَلَخ قّلْخَلاَو ءرمَألاَو یا هل هللاو) : هلق

 0 ءء٤ : فارعألا] ل يملأ ثر لا كرا لاو یال دل لا

 لج هللا اھَقلُخ ِتاَقوُلْخلا لكف .مَدَع ْنِم ِءابشألا دات ا وم ىلا هل

 4 ئ لڪ نیک هلآ ۽: کک E الَغَو

 مع نك هتم ہیواخک یقلخ یش وتر اولعج ْمآ)+ : یلاعَت لاقو 0177 :رمزلا

 وقل يش لی اواعج ما ۾ 7 یوم ولآ وشو ءىش یک الح هللا ل

 ال اه ءوللا قلب ةبتشي دبَعلا َقْلَخ نأ ثّيَحب اتي ر 4 مع قلا ہبمتف ےھقلخک

 لف ز٣ ٠ 4 رل دولا وهو ویش : کیک اپ يحتل َوُهَو «ْنِكْمُي
 2 211 ہم ا

  e:فاقحألا] 4 ضرألا نم اول اڏام ۶

 قلاخلاف ؟ نرمل يحولاو عيرشتلا وه :رمألاو ءُهَئاَحْبُس هل (رمألاو)
 هدو ص جو هر

 ؛ مهرضي امع مهاهنيو , مهحِلصي ام داب غرشیو یھٹیو رمأَي يذلا ٌوُه

7 
5 

 ا

 رغ نوء یک کی را داع ا تر و ا اال نو

 4 کا هي نکا مک اک نیلا م ارٹرک اوڪکرش زه مآ »+ ٠ ؛ليِلَد
Jo 

 رمألاو «يردقلا  ينوكلا رأل :ىَلاَعَتَو ل ء٢٤۲۲ :ىروشلا)

 ٥٥[ : فارعألا 4 دا و قَدْ هل قال هَل الأ + ىلاَعَتو هَناَحْبْس ىَهْنَيو ُرْمَأَ : يعرشلا

 ےس سے مو سس



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب یراقلا فاحتإ ۔۔

 نر 07 ۔+ہہ ۔ےھہڑہ

 در اذه يِفَو ء ٍقوُلْخَم ريع َرْمألا نأ ىلع دف «ِرمَألاَو قل ا نب قَرفو
 .قوُلْخَم هللا الك نو «قوُلْخَم نآرقلا نإ :نولوقي نيل ةّيِمْهجلا ىَلَع

 قرف هللاو ‹ عيِرْشّتلاو ءمالكلا َنِم َوُه ُرمألا ءِرْمَألاَو قلخلا َنيَب قرف هللا
 .قولْخَم رْيغ هللا مالك نأ ىَلَع لد ءِرْمَألاَو قلخلا نيب

 : ثالك ٌروُدلاَو ءالَعَو لج (ةراد رادلاو)
 روش

 .ایندلا راد ٠۰

 0 يف

 .خزربلا رادو 5

 .ةرِخآلا يهو .رارقلا رادو ٠

 .ىَلاَعتو ُهئاَحْب هل اهلك

e O 
 ةّنقْتُم يهف ءللخ انف سلو : ضقت اھ نشيل هلاعفا نال ىلاَعَتو
 رت ڈین اگ لاَوُسلاَو ءُأدَباْلَلَخ وأ صف اًهْيلِإ قرط الو ءةَمَكْحُمَو

 Ed & 07 م ٤ ع يد وعم
 ىلع ُهلاَعفَأ نال ؛ ؛ لقي مَ لاس ال هلل ؛ هِلَمَع يِف للخ وأ صقن هدنع

 TO قا لون امك روبرو هرهق درجمل ال < ؛لاّمكلاَو ٍماّمَتلا

 ال لب ءطقف ُهَدْحَو اَذَه سيل نکل « هل الجو یلاتقو لاح وما
 ؛ةّيلكلاب للَخ أ ص اهلل قرط ال قت م ُهَلاَمْحَأ نال اضيأ لاسي
 نکل وت طا ؛ ولطف ْنَع لأن ُهّنإَف قولا فاليخب

- 

 ص

 هللا ُهَلّمَك ْنَم الإ ءووُجٴولا لك ْنِم صِقان هلال لاسي وهف 5 : تاَظَحالُم هلع

 قيلاخلا َنْيَب ِقْرفلا َنِم اذه ولس مشو را : لاق اتم مم سو هنَعَأَ

 اسي قواو لانس ال هللا نأ :قولخملاو

 ت لل -ہي



 ل لوألا ءز جلا

 (هقلَخ نيبو هللا نيب َدَحأ لذي الو ؟فيكو مِل :لاقي الَو) : ُهلوق عم م هدم ماهم سم هيض وص لنص ںی رس م ل م 2
 هللا قلخ ةيفيك امو ؟اذك هللا َقلَخ اًداَمِل :لاقيف «وللا ىلع ْضَرَّتَعي الو ۰ 8 L.0 ۰ر 2 ےک e2 ا <۔ و ے0 م م

 ميلستلا اًنيلَع لب «ىلاعَتو هئاَحْبس هللا َقَح ىف ژوُجَي ال اذه ؟ءاّيشألا هْدَّهِل

 ٌّللَخ الو ْصقت اهيل قرَطَتَي ال ةلماك هللا َلاَعْفَأ نأ ُداَقِيْعاَو ءُداَيِقْتالاَو
 و 2 2 م ص 7 2

 مس لب للعلا ضعب وأ مک لا ضعب انیلع تيفخ نإو ملس لب اَهْنَع لاس الف العلا “ےب وأ مكطا“ ضمت الع تيد نأ
 2 سم يب رسل ےگ ه0 سس 2 ےہ تک رر یی ےے٤٥ وب 0 ©

 الو ؛ملسن اننإف اهكردُت مل ْنِإَو «تمعنو اهيف ةلعلاو ةمكجلا انكردا نإ

 ےک £ ھی 0 مم م َ ھر رے اج 5 و 2ےن

 .ةلعلا وأ ةمكيلا فرعن یتح لمعلا نع فقوتت وأ هللا ىلع ضرتغن



 يراهيربلا مامإلل ۃنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 الو راثآلا ىلع ْنَعْطَي لُجّرلا تحمس اًذإو: : هللا همر فلولا لاق ٦٦

Eإف «مالثمإلا ىلع ُهَمِهَتاف ؛ وللا لوُسَر ِراَأ نِم ايش رلي  

 هراحنص ىلع الو لو للا ٍلوُسَر ىلع نعطي الو ءلْوقلاو بَهذملا ءيِدَر لجر
 ٌرشلاَو ريحا اتفرعو نآرقلا اَْفَرَعَو هلوسر اًنفرعو هللا افرع اَمَل اگل ؛ هذ
 .نآرقلا ىلإ ةئسلا نم جوحأ ةئسلا ىلإ ثارقلا نإ ؛راگالای ةرِخآلاو ايندلاَو

 ؛حرشلا

 رکنی و اَهَلبقَي الو ٍراثآلا ىلع ْنَمْطَي لُجّرلا ٗتْمِمَس اًذإو) : هلق

 ةداهش یم أل (مآلئإلا ىلع همنا ولا لوس رابح نم اني
Gaام باَئَيِجاَو ربح ا د رم امي يعط : اا لر ا نأ ےک ےب  

 اس وہ عرش امي الإ هلل دبي ال أو رجوع یھ

 کیم یہ وو وو دا امو # 9 لغو تا ولا لوسر

 4 NE لا یا" ۷۰ :رشقخلا# أوه“ وهنا هلع
 رع ثيواَحألا يف َءاَحاَم لێتمي نا مل ىلع بجاّولاف 04 :ءاّسّنلا

 يِفةلوَألا 02027 .نآرقلا َدْعَب ينالا يحولا اھل ؛ ؛ ةكرشلا لوسر
 :اهْيَلَع عَمْجمْلا مالسإلا

 .ةيوَبتلا ةّنسلا :ایناگ
 .ٌعاَمْجِإلا : اغلا

 موو ب



 ل لوألا ءزجلا

 «طَقف نآرقلاي الإ ُلِدَتسُأ ال ا : : لوقي نأ ناَسئلل ُروُجَي ال لأ وله

 نإ : تک ٌمُهَوْحَل اح نمو ؛ جراَوَخلا لوق امك < ِةَنسلاب لدتا الو

 2 و يف لل نر

 ةاورلا 3 ٍةياور ْنِم يهف ةئسلا امو لاخلا ¿ ني موصعمو رقوم نآرقلا

 يللا َنْيِعباَتلاَو ةَباحَصلاَو اًِئاَمَلْعَو ةَمُألِل مَن اڌَه .للخلا اهبل قّرطَعي
 ص ا

 ِءالوه نع ٠ 0 دقو .ِةَناَمَألا مدعو ةا مدعي َراَبْحألا 7

 وللا باک مکتییو اَن انني :لوقُي هيكيرأ ىَلَع ناعبش لجَر كيئْؤُي» : هل
 مرح نی هيف اگل ا ُءاَنَلَلْحَتَسا لالح نِم هيف هذ اگَجَر امف لجو رَ

 يلع لاقو عم هلو نآرقلا تیت وأ يار الم : لاق هت ؛ ارح
 امك اهَكَلِبَو اَهاَحَوَف يتلاقم مِمَس س رم هللا رض :ْمالَسلاَو ةالّصلا

 ا 1 َ

 دِهاشلا غبيل» : یک وج کوٹ ےب

 اًهيّماَق ةئاَمَأ ورنه ء8 لوُسَرلا نع علب ميس يِذَلاَف ء”'َباَقلا مكنه

 يف ٌدواَد وأو «(085مقر1١/"61)هنئس يف يمرادلاو ء(۱۳۲/ ٣)دَنْسْأا یف حا مامإلا هاَوَر )١(

 يف هجام نباو ؛(٢٦٦۲مقر 0/0)هننس يف ّيِذِمْرٌتلاَو C(1 ٤مقر ۰ ۰ / ٤)هللاس

 ىَلَع كرذسملا يِف مِكاَخاَو ء(٢۱مقر۱۸۹/۱)ہحیحص يف نابح نباو ء(١٢۱مقر١/٦)هننس
 لاقو «بيرغ نسح :ٌيِدِمْرْتلا لاق .برك يدعم نب مادقملا نع ْمُهُرْيْغَو (۱۹۱/۱)نیحیحصلا

 َ 2ي

 .حیحص هداتسإ : : مکاح ا

 ؛(٤۹)ةنسلا يف مصاع يبأ نباو 77(2 ١ مقر)هجام نباو ء(٥/۱۸۳)دنسلا يف دمحأ مامولا هاور(؟)

 حابصم يِف يريصوبلا هححصو.ك#تباث نب ديز نع مهريغو ؛(77مقر)هحيحص یف نابح نباو
 .(٣/٦۲۰)ةجاجزلا
 نع (۷۹٦۱مقر٣/٥۱۳۰)وحٔبحّص يف ْمِلسُمَو ء(۷٦مقر۳۷/۱)هٔیحّص يف يِراَخْبلا ُهاَوَر (۳)
 .هطة ركب يبأ



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نع َةّيوبلا ةّنسلا اوُناَصَو ءًارْيَخ هللا مُهاَرج ثيدحلا ٌلاَجِرَو ثیدح ا ةاَوُر

 :ٍةَئاَمَأي بنل نع ْتَدَرَو امك ةَفاَص ةّيقَت اَموُقَلَبَو «بذكلاو لیخُدلا
 ءمان وأ و لحم تسل ةكملاف ؛ وِلوُسَرلا اذه ِتاّزجْعُم ْنِم اَذَهَو

 ؛ نآرقلاب ُلَمَعلا بحي امك ءاي ْلَمَعلا بيو ءاي َقْيدْصّنلا بجي لَ
 وم نع قامو )+ :يِلوُسرلا َقَح يف ىَلاَعَت لاق «هللا نم يح ان

KO);نو وللا نم يحو ٌثيِداَحَألاف ء٤۱ -۳ : مجلل ھم نحوي ىحو لا وم  

 ءالَعَو لج هللا َنِم ُهاَنْحَمَو ُهُظْمَلَف نآرقلا امأ ك لوسرلا َنِم اهظاَفلَأ تاك
 لوُسرلا مالك ْنِم اًهَظاَفْلاَو هللا َّنِم اَماَنْحَمَف ةيوبلا ثيِداَحَألاَو ةّنسلا ام

 قري الو «ٌقدِصَو ٌةَموُصْمَم كي هظاَفلأَف ٠ ىوبلا نع قطني ال يذلا
 E .ينالا لّصألا ّلْطَع ُهََأل ؛ ٌرِفاَك إف ةّنسلا رکنآ نمف كش الإ

 200 سے م ےہ 2 ےک یل 2 0 ی و ےس رم ر ورم رک ۶و

 مار E ےہ 29 ھر وک نو 22 م کے 2 اس 2
 .نآرقلل ةرسفمو نآرقلل ةحضوم ةئسلاف 1٤٤ :لحنلاا# ملا لزن ام ساتل

 حلاو قاكرلاو «ٍةالّصلا :ُلْئِم ةّلَمْجُم ًءاَيشأي َءاَج نآرقلا نال 5ع 2 و 20 وک ھر 4
 ك َ مم وا ا 7 رر ر مر م هاهم تف رل 2
 ىتم مايصلاو ء اھریداقمو ةاكزلا تنيبو ءاهتحصوو نيب ةنسلا « مايصلاو

 اوُدُحَأَتِلم :لق لاق ءُناَسْنإلا ُحْحَي فيك جملا كامو « يهني ىَتَمو ادني سا ہراس ص۔×>> 2 ےہ 2 مرے 0ُ 2 مص ری مه ر 2ع
 هللا لاَف ء''؛يّلَصُأ ينوُمُكر اَمَک اولّصہ :َلاَقَو '”«مُكَكِساََم يع ۶ 2 م 2 ضر ے۔ -#

 .4ظرباج نع (۱۲۹۷مقر۳/۲٤۹)ەجیجص یف ميسم هاور )١(

 نع (٤1۷١مقر١/٤٦٥٤)وِحْبحّص يف ٌمِلْسْمَو (9١1مقرا717/ ١)وٍحّْيِحص یف يراَخبلا هاور (۲)
 .هطرش ريوحلا نب كلام

 م(



 بس لوألا ءزجلا

 ةّنسلاف 19١ :بازحألا] عدس قت وسا هللا لوسر ىف کل تا دم ۰ اک
 الَو نآرقلاي ُلَمْعَأ : : وح قل نا فا و توتو نا لا ردع مو م و ر

 ماء امو إل : هيف نآرقلا نأ نآرقلاب لمني مل باك لاب ُلَمْعأ

 نع قطنيامو ج :ےرفَو ء۱۷ :رشحلا 4پ ارا هلع امو دف را

 الأو : هحضوتو :هيفو 4 ٣- : مْجّنلا چ یوی یس و دل وه نإ (0)' یوه

 لا كرف اكل 44 ںی 0 ےہ

 تے قا
 ام لك نال ؛ٌّلِطاَب اَذَهَو ٌنظلا ُديِفُي ُداَحآلا ثيدحلاو ءٌمّليلا
 ا مو ميلا يفي نإ تب كو لپ لوسرلا

 .قيرفت نودي هب لمحو هاما بج بجي لكلا «حيجّتملا شيخا تالال

 و امنا ؛نآرقلای الو لب «ةّئسلاب نومي ال اضْيَ هو علا

 تم ردا وللا وه دكا رک و رر « ميهرايج اوَمَو مهِقاَوذَأ

 لَو لوُسُرلا ىلإ ٍةَجاَحي الف هللا ىلإ انْلَصَو اتال لوُسّرلا قْيِرَط ْنَع

 ( لِطاَبلا لطب ْنِم اَذَهَو وا ىلإ اولّصَو ام م َنْیِللا ماوحلل لوسرلا اَمّنِإَو

 .هللاب ُداَيِعلاَو رفكلا حضفأو

 لمعي ال ُهّنِإ : ا 1-0 ةَنسلا رِکْنَي يلا ا ٌركذي زا):ُهلوق
 هع ما ص ےس

 ثيداحألا ىهو الا ضني رك وأ «نآرقلاي ُلَمْعُي اَمَّنِإَو ل

 ا سال



 يراهبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 الإ ثیدح ای لَمْعْي ال :لوقي مُهْضْعَبَو ءاي لَمْ ال ا ھو م۔ا 2و را وے ےن ئے وو

 ياي دق هناي يو لوُسّرلل ُماَهّناَو «ُلِطاَب اَذَهَو .نآرقلا َقِفاَوُي نأ طرشي

 ءايئثأي 46و ری ذو رر ال لوقلا اذهف ؛نآرقلا فلاح :

 تا تہ :ل قا يف تس
 لوُسّرلاَو «نيتخألا نيب عبا نَع ُيْهّنلا هيف ُثآرقلا «نآرقلا يف وت

 بيف '''اَهيلاَخَو ةأرملا نيب الو E : لاق هيي
 لو لوُسرلا ُهلاق امي لمعلا

 (لٴوقلاو بدلا ُءيِدَر ُلُجَر لا یو : هلو
 ءَةَلرَتْعلاَو ةيِمهَجلا َنِم نوكي نأ اًمِإَو < جراوخ ا َنِم ن , 0

 ىلإ ٍةَجاَحِي اوُسْيَل مُهّنَأ َنوُمُْعْرَي َنْيذْلا ةيفوصلا َنِم ن ا اإ

 ١و

١ (pr 
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 لر «ةرشابم هللا نع َنوُڈُخَأَبَو وللا ىلإ اوُلَصَو مُهگَأل ثي احألا

 ال يلا يَا نَع ځا نحو وتيم نع وسيم نم مکٽيد َنوُدُخ 5-8
 تومن

 "7 ر2 ىلع 3 5 هللا لوسر ىلع ۶س ود رذ : هلو

 و از )0402 0 هد 4 هاو ر هوي طب ذأ وسل
 ےے یم

 .لجو ٌرَع هللاي ٌرِفاك اذَھف ؛ كلذ

 )١( يف مِلَسَمَو ء(٤۸٥ 'مقر٥/٥٦۱۹)وحُٔبحّص يف ٗیراْخْبلا ُهاَوَر صّجبٔحِہ)۱۰۲۸/۲رقم۱٢٤۸(

 .4ظۃریره يبأ نع

2 



 ل لوألا ءزجلا

 هللا ّنأل «ةولوُسَرلا ٍةَباَحَّص 5 : كقباحّصلا 8 طب يذلا كلڌك

 مولع یاو ۰ مهنع يضر و يِبّتلاو ںیم مُهْنَع يضر

 ةالصلا هيلع لاَ ' «...ينرق هکریخ» : 4 لاق «نوُرقلا ريخ مهو

 لو مُكدَحأ لأ وَ هدي يش يو وم وم ماسلا
 تريلا :یلاعت لاق "”«ةفيصُن الَو ْمِهِدَحَأ دم َعَلَب اَم ابذ دخ

 دنع هلأ تو سنز مهيب لات رسالا ترريكفلا یم ول
 كلذ ادب اذ نرل ھا کک ألا اھت یر ت ينج ا ا ع ا

 كوع ذإ تيِمْؤُمْلا نع لا ہللا ر دل e ميِظَعْلا ٌروَعْلأ

EEEام ملم إ# ةيبيدحلا يف ِةَعْيبلا ةَرَجَش ش ةرجشلا تحت( حتتفلا  

 رخآ يف لاقو 16: حتفلا 4( ابي اسف ا لاَ وولف ف

 راك لع اأ )+ ةباحصلا يعي 4 ہہم لاَ وأ لوثر دسم )+ : رولا
 یک ےہ رس ےس رس رس روس وم رح رک رپ 2 e اع وەر سس قب
 مههوحبو ىف 0-2 رسوب ولا نو اف فی ر مھلیرت 0س

 ؛ِةاَرُْللاب ةروكذملا هب مهتفص ينعي * رولا ىف ممم كل دوجسلا ےثآ ن
 8 ےہ وم و و رص رص رم

 یسیع ىلع لأ يذلا ِلٔیجْإلا يف مُهَفص : يأ * لالا ىف 7

 (1510مقر1471/ ؛)ِوِحّبِحّص يف ملو ا ہوش وس يف يراځبلا ُهاَوَر )١(

 .يراخبلل ظفللاو <« وو نيصحلا نب نارمع نع

 Tot) مقر٤/۷٦۱۹)وجٔیحّص يف ملو 40847٠ مقر ۱۳٤۳/۳ )هحنحص يف ُيِراَخُبلا م هاور (۲)

 .هظيرذنلا ٍدْيِعَس يبأ نع



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 On ر 0 ےہ ظلمت ۱صرف رح رپ ےس حرص كيو يح ص

 ظيغيل عا تا ہر قوس لع ی وتس اف لت ماع ساف :ہرزاعف ةا توا عدزك#

oloرر  

 مُهْضِخبُي وأ ةا اا يذلا نأ ىلع لدفن ۹ : حتفلات 4 راتلای

 .  رافکْلا مه ظيغيل رفاک هن

eفرو «اارقلا افرع ُهَلوُسَر اتفرعو  

 يهو ءاهوور يلا را الاب : يأ (راثآلاي ؛ ؛ ةرِخآلاو اًيندلاَو «رشلاو ريا

 يف ُنَمْطَي ؛ موف تی یف اوا لوس َر ْنَع اًهْوَوَر يتلا ثيِداَحَألا
 دوُهَيلا دصق اَذَهَو .َنْيِقوُيوَم رْیغَو ٍةبذك اور ةياور ْنِم اھل ءةعْيرشلا
 ْنَأ مُمُدْصَقو «ةّباَحّصلا َنوُبُسَي ةَعامَج < َنيِمِلسْلا ىَلَع َنوُسْدَي سوُجْلاَو

 مالا لّضْفَأ يف ذ اوو اهنا امهَتلَمح اول ذإ مهل ؛ عير اول
 .ىلوأ باي نم ِةَباَحّصلا ريغ يف ذ مُولطف

 نآرقلا (نآرقلا ىلإ ةئسلا نم ٌيَوْحأ سلا ىلإ َنآَرَقلا ّنِإف) :ُهلوَ
 ائ ةو ڈیم لا نأ ارك امك ةّنسلا ىلإ وْا
 َدَدَع نْيبي مل هي ةالّصلاي َرَمَأ هللا «ُةسلا اهننيب نآرقلا يف ةّلَمْجُم

 6 ھ6 ۔ےےرس o كرو وہ

 اولص» :لاَقَو هلي ُلوُسَرلا هيب اذهو ءةالصلا ةفص نبي ملو ءاهتاعكر

 ینا هلا كور نا ذأ یس یک ,"”«يّلصأ ينور امك

 يع اوُدُخَأَتل :لاَقَو عادولا يف نیلا جح E لوُسرلا

 کک

 کہ °

 )١( ص )جرحت قبس هيلع قفّتم ٹیډح /⁄۲۷۹(.

 را ہہ...



 ب لوألا ءزجلا

 ما
 ‹مككيسام هپ َنوُدَوُت اَم يلاوقأو يلاعفأ ْنِم اوُملَعَت : يأ '”«مككيماتم o یب م.م ۸ ص 7 ءءء 2 0 ری £ ر

 ]ناک ےس اس ےس ےس 27 رہ و ےک وک ھپ ل ںےم كس
 ڈر نمل ةتسح ةوسأ وللا لوسر يف كَل ناک َدَفَل # :لوقي العو لج هللاو

 - ےگ ع 52 و ےس 272 صمر یس رےہ ےہ

 ىلإ جاتحم نآَرقلاف ؛١ :بازحألا] 4( اريك هلا رکدو رخ لاو هللا أوجري
۲ 

5 

 ےس م 4َ 7 کہ o 24 کم 2 و ص ہم مورخ رم ت

 هئيبي امع نآرقلا عطق دق ُنوكُي ؛ طقف َنآرقلا ذحأي يذلاف « هيب ٍةّنسلا
 of Aor o 3 10 2 o ي ص ا رس صام

 لهآ نال ؛ غير مهيولق يف َنْیِدلاَو لالضلا لهأ فده اذھَو « هحضوي امو

 ھھ کہ ےک صام ےس رہ 75 تو 8-2 َ 2 5 , م هَ

 ہرسفپ يالا رخآلا فرطلا نوكرتيو ةلدألا نم يفرطي بوس خيزلا

 رہ ام مد وو م ےس 8 َ - َ ٠ مح ہم راس

 مکحملا فّرَطلا َںوکرٹیَو ِهِباَشَتُم ةلدَألا نم وفَرطي نوذحأيو .هحضويو
 o م م ي ےک 2 ا o0 E a 4 م وا ار و واللہو 3

 لاهجلاو نيملاعتلا ةقيرطو ءغیزلا لهأ ةقي وله «هحضويو هنيبي يرلا

 ساس اسم

 ؛لالدتْسالا دعاوقو لالذتسالا ةَقيِرَط َنوُفِرْعَي الو ميلا َنوُعَدَي َنْيِلا
 م موك ر م : 0 ے 3 ا م 04 ور رم ےس ل وج

 جهنملا اوکلس ام مهال ؛ هللاي ُداَيِعلاَو ٍةَرْيِصَب نود َنوللَحُيَو َنوُمرَحْیف
 هو سرب وا *۔ وجا م ۶ٴ هم وعم 1 7 و 2 6.

 مهلثم وه نم ىلع وأ «مهبتك ىلع وأ مهيسفنأ ىلع اوملعَت اَمّْنِإو «يملعلا

 ظر باج نع (۱۲۹۷مقر۳/۲٤۹)وجیحص يِف ملن هاور )١(



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ةصاَح ٍرَدَقلا يف ٌةَموُصْخْلاَو لاديلاو ُمالَکلاَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ۸

 ءايرثألا ىَلاَعَت لج برلا ىهَو «وللا رس َردقلا نال ؛ قرفلا عيمج دنع ُهْنَع يهم

 ُةَهرَكو ءِرَسَقلا يف ةموصنلا نعي يلا ىو ءِردَقلا يف مالَكلا نَح
 ءعرولا لهأو ُءاَمَلْعلا ههركو «َنوُعباَتلا ةهركو ءددو يلي ہللا لوُسَر باحصأ

 اًَمِداَقْعاَو ءناَمْيإلاَو ٍرارْإلاَو ميلا َكيلَعَف ءِرَدقلا يف لادجللا ِنَع اوُهتو
 .كِلذ ىورم امَح تكئماو ءايشألا َِلمُج يف لي وللا وسر لاَ

 :حرشا ۲
 ےک سس ا ھ امو 29 م اکہ 2 مم م

 ‹«ردقلاو ءاضقلاپ ناميولا : ناميولا ناكرأو ناميولا لوصأ نم

 7 34 ومات ےہ 2 ص م وم يم 00

 يلا ثياوحلا نه لزالا يف هردقو هللا ہاضق ام :وه ردقلاو اتا

J0 مو 

 هلا نم ریدقت ةقياَس نود أ «ًطاَيعا ثدي مل ةف ثدي ام لکو ع

 يف ناک ام نوک امو ل ۶ لا الَعَو لج

 ظر حولا يف كلذ بَ مث « لبقتسملا يِف نوک اكو « يضاملا

 ءةَماَیقلا َمْوَي ىَلِإ ُنِئاك َوُه ام بكا :ُهَل َلاَق ؛ ملقا هللا قَلخ ام ل ام وذ

 ."وقَماَيقلا موي ىلإ ٌنِئاك َوُه امي ملقلا ىَرَجف

 يف یقَوییلاو :(0*مقر)َنييماَسلا نسم يف يناَربطلاَو c(۷ 'مقراوزتَس يف دواد وبآ ہاور(١)

 يف ٗيسِيْیطلا ِهِوْحَنِي هاَوَرَو ء(٣٣۳مقروَراْكُمْلا يف هيلا حُر )° ١4/1)ىَرْبكلا نكسلا

 (۳۴۱۹۰ ۲۱۵۵ مقراويئُس يف يراد ؛ء(۳۱۷/)دَنُمْلا يف ُدَمْحَأ ماَمإلاو ‹(0۷۷ مقر)ودّتْسُم

 يف يَرْجآْلاَو ٠ ۷مقر)ِةّنُسلا يِف مصاَع يبأ باو .(410مقراردقلا باک يف يِباَيْرِفلاو

 مهريغو ١17018٠( مقر)ةعْبرشلا

 سا _ن_ آذآ



 ب لوألا ءزجلا

 وتس فلا نيب ضْرَأل او تاوُمسلا قلَخِل ًاقياَس ِمّلقلا َلَخ ناك

 لَه :و ءاَمَلُعلا ىَلَع لكشأ اه نيو "واما ىَلَع الَحَو لج هللا شرع َناَكَو

 :" حيحّصلاَو ؟ !شْرَلا لبق قوُْخم ملقا ذأ 7 ملَقلا لبق قوَلخَم شرعلا
 ناك ٍةَباَكلاب وِرْمآَو هل وللا لَ تق گال ؛ مّلقلا لبق قولخَم شرعا نأ

 :هلا ُهَمحَر ميلا نبا ةَملَلا لوي ذهِلو « اا ىلع ُهْرَع

 ناّيدلا نيوي ٌءاضَقلا بسی يلا مَلَقلا يِف َنوُفِلَتْخُم ُساَّنلاو

 ينال الملا يبأ َدْنِعْنالَوَق ُہَنْمَبَوُمْوأ شرَحلا َلْبَق ناَك لَه
 ناكر اذ ناك ةِباَككلا لب گال لبق ناك: شعلا نأ قحلاو

 "نامر ِقْرَف ريغ نم ُهَداَجْيِإ ْسَبَقَعَت فيرشلا ےلقلا ةَباَتِكَو

 یف ضوخلا نع يلا نل دارملا نك « قبس ذق رَدَقلا يف ٌمالکلاو

 نع يهنم ةصاح ِرَدَقلا يف ةموصنلاو لادجلاو ْمَالَکلاَو) : هَ

 للاي ناّمّيِإلا ناكْرأ ْنِم ْنكُر ُهّنَأ هتاجَرَدب ردقلاو ِءاضقلاي َناَمْيإلا نأ افرع

 انكر دحج هلال ؛ نيوي ملف ردقلاو ءاّضقلاب نووي مل مف ؛ لَجَو رع

 لاق : ا و لا ۰ 5 [/ 5 )هجحديجحص هح يف ْمِلْم یور )١(

 فلآ نيمي ضْزألاو تاوَمَسلا قي نأ لبق والحلا ريداقم بنك ىَلاَعَت هلل إد :الوفا لور
 2 2ھ ضا

 .هءاَمْلا ىَلَع ُهُشْرَعَو» : لاق هةّئَس
 )٢( -180/ص)ةيميت نبا مالْسِإلا خيشل داملا هيب : :رظنا ؛ءاَمَلعلا روهمج لوق َوُمَو ۲۹١(ء

 -۸/۱)ِرْک نبا مايو ةياهنلاو ةيادبلاو 4)

 .(۳۷۵/۱)یّسْیع نبا ةَمالَعلل مّيقلا ٍ نبا ةَّینوُ م حرش : : رظْنا )۳(

 ےس ےک تجسس



 یراھبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ؟اَك هللا بدعي اًداَمِل ءِرَدَقلاَو ِءاضقلا يف لاَد ا ُروُجَي ال َكِلَدَکَ
 ضرع الف ء؟فیکو ؟مل :لاَقي ال هن قبس امك ؟اَذك هللا ُلَعْفَي اًداَمِل

 نل كإف لادي اب ردقلاو ًءاضقلا يف َلُخْدَت الَو «ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبُس هللا ىَلَع

 ٍروُمَأ ْنِم ٍرْمَأ يف ْلْخْدَت الو ُناَمْيإلاَو ميلا َكيَلَع ءِةَجْيوَت ىلإ ليصت
 : لاق اَذَهِلَو ءةَجي ىلإ يه الو ءالَعَو لج هللا الإ ُهُمَلْخَي ال اذه ء هللا

 ءهيف ْلُخْدَت الف ءّادَبَأ هب طاَحُي الو كردي ال هللا ريف '''ہوللا ريس ردقلا»

 دنع فو «قّنسلاو نآرقلا نم ِصوُصُلا يف َءاَج امي َنمْؤُ نأ َكْيَلَ
 نإ :لقت الو «يِصاَحْلاَو بوثڈلا كرو حلاتصلا لّمَعلا ىَلِإ َجَوَتتَو ءاَذَه

 ْتْلِمَع اَم وو ةا لْهُأ ْنِم ترص ةا لْهَأ نم يئآ يل َرَدَق هللا ناک

 ادَھَف ءِراَثلا لها نم نواف ِراَلا لهُ نم يئآ يل َرَدَق هللا ناک نإ ايش
 ٌلِطاَب مالک

 اًبعلا نأش ْنِم َسْيِل اذه ّنَأل ؛ روُمُألا وره يف ٌلوُخَّدلا ُروُجَي الق

 كم ُبولطملا َوُه ام لمعلا كنأش ْنِم تل ءوللا نأش ْنِم اَذَه
 .ادبأ دْبعلا اهم جري ال ٍةَهاَم يف ٌلوُحُد َوُھَف ردقلاو ءاضقلا يف ُلوُخّدلا

 عبِمَج َدْنِع (وللا ريم َرَدَقلا ّنأل ؛ قّرفلا عيوج دنع ُهْنَع يهنَم) : هلو
 الَعَو لج هللا ءوي ةطاحإلا ُنِكْمُي ال ٌرسسلاَو وللا ريم ردقلا نال ؛ مألا
 كو اتس ل م مل يباع ر فو و
 الو )+ ء٢٥1۲ :ةرقبلا] ٤اس امي الإ هوِولِع ن ءىس َنوُطحُي الو )+ : لوقي

 مم

¢ 

 ت

 ام

 د
9 
 ا

٠ 
 و و وت او هم مسكر م “ےہ 2 سو ا

 الف هللا ریس ٌرَدَقلا :اميدق ُءاَمکْحِلاَو ءاَملعلا لاقو» : (117//)راكذتسالا یف َرَبلاِدبَع نبا لاق )١(

 .(هيِف اورظْنَت



 بل لوألا ءزجلا

 كّيلَع ؛لجَو رع هللا نوؤش يف لْخدَن ال ۱۰ طا € الع وي تيوطيح

 م ٍةبوتلايو يبوُتدلا كرو حِلاَّصلا لّمَعلاِي ف كّيلَع ‹كيسفت نووی

 7 « كرفت عم لْفَكشا «ةاّيحلا يق ىلع تم , 4 و
 نم هللا ناک نو ؟نوكُي اًذامِلَو ؟ناک اداَمِلَو ردقلاو :اضقلاز كس

 هو هلة الو ءاي مالك هلك اذه لمَ واحب تس ان ريدا
 :َلاَق ءان َرّدَف ام ؟اَنياَتِك یَلَع لك الأ :ي لوُسرلِل ةباحصلا لاق

 نم اا یشل کس نإ ل ىَلاَعَت ہللا لَرئَأف تو ال سم لکف اولمعا»

0 

 ا4 ٰیعَتسَاَو لخ نم ٠ سرع” رر ےس ہک 51 ےےصرح .-

 او لِ نم امو ا نرسل رییس یاب َقَّدَصَو ((عڑ ینو نع

 بلا ُلَعْفَ لاَ 1274 : ليلا 4[ ئرشعلل رديف ای ياپ بک

 كراَبيخاَي عفت يتلا ى َكِلاَعَفأب ءاهكالَه يف اّمِإَو «كيسفت ةاَجن يف ام

 '''ماہَّقيوُم مَا سفن قم ؛ ودي سالا لك ل لاق ٠ كيا

 هللا یھت (ردَقلا يف مآلكلا نع اّينألا ىلاَعَت لج برلا یّھو) : هوَ
 مهنا مُهْنَع رد ام ام ُءاَينألاَو ءِرَدَقلا يف مالكلا ِنَع ْمُهَرْيغَو َءاَيْنَألا قحا
 كمك الَعَو لج هللا ةَمَظَع َنوُمَلعَيْمُهَنأل ؛ ادب ردَقلا ىَلَع اوُضَرَتغا

 مهل سيل هين * كنب ع ْنَع نولي الو ءالَعو لَج هللا مَم َنوُبَأَيَو ٌنوُمِلْسَتسَيَو

 مَع کم ناني مل كيكو ُهْنَع اولی مل ُءايبلَالاف ءَةَعْفَْم الو لم ےب
 انا ءاًييْلَألا عاب

 )١( يف ْمِلْسُمَو ء(٤٤٦٦مقر٤/۱۸۹۰)هِحٔبحّص يف يراخبلا ُهاَوَر صّحئحو)۲۰۳۹/٤رقم۲٦٢۷(
 .ط يلع نع

 )١( .ك يرعشألا كلام يبأ نع (۲۳٢۲مقر١/۲۰۳)هحٔیِحّص يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 امو« هي توثعیو و نما ىلإ نوھ مُهُعاتأو ءايْبَألا ناك مّن

 هي ناَمْيإلاَو داقِتْعالا باب ْنِم الإ ؛رذقلاو ِءاضقلا نع ن ا اوُناك
 ؛ناَزْحَألاَو ماَهْوُألاَو كوكشلا م كُحْيِرُي ردقلاو ِءاَضقلای ُناَمْيإلاو و ھ س

 نکی مل كاطخأ اَمَو ءَكَقِطْخُيل نكي ْمَل كباصأ اَم نأ مَّلعا» :ي لا
 هللا ٌرَدَق :ْلُق ْنِكَلَو ءاذکو اَذَك َناَكَل تْلَعَف يآ ول :لقت الف "”«كّبيِصُيل
 لطف ا

 باَحْصُأ ُهَمِركَو ءِرَدَقلا يف ةموصخلا نع ا يبنلا ىَهْن ھتو) : : ُهلوق

 امل (عّرَولا لهو ُءاَملْعلا ةّمركو ءَنوُعياَتلا ةّمركو « خو كي وللا لوُسَر
 ةياغ مهيلع تاج ا کا 3 ةباحصلا رصع ٍرِخاَوَأ 82 ةيرَدقلا ترهظ

 مل باص ام ناب َنِمْؤُي نَا هيلع َدْبعلا نَا اوبو «مهْنِم اوُرّدَحَو ءراكلإلا
 هلل نق اذه نمي مل ْنَم أو «ةَيرصُيل نكي مل طخ اَمو تطيل نکي

 .مِهِتَقَو يف ةّيردقلا ةقرف تَرَهَظ امل مه لَك ْتَقَقلا اَدَكَه .”رالاب فرح ها ررر

 )١( سابع نبا ٿيِدَح ْنِم ۰ / ص) ؛4ظظۃدابع ثیدَح ْنِم (1917/ص)هجْيِرْخت قبس 4.

 ِنيْؤُمْلا َنِم هللا يلإ ُبَحأَو َرْيَخ يوقلا نمم : لاقڑؤشا لوُسَر نأ : تقريره يبأ نع (1)

 الق يش كِباّصأ ذو ٌرَجْمُت الو هللاي نتساو ءكُعَفْني ام ىلع صرحا ريَ لك قو ءيفيعضلا

 َلَمَع ٌمَكْنْت ول إف ءَلَمَت ًءاشامو وُللاٌرَدَق :لق ندو ءاذكو اذك ناک ْتْلَعف يآ ول : :لقت
 ہو ملام

 اش ےس 01/ )وِحْيِحَص يف مِْ ُهاَوَر ِناطْيشلا

 يلَع ديف نأ تْيشَح رش + ِرَدَقلا اڈَم نم يش يفت يف قو : : لاق يِمَلْيدلا ڙوريف نب هللادبع نع )٣(
 ءِردَقلا اڌَه ْنِم ٌءْيَش يبست يف مو دق هئ ءريلثملا اب تلق بک نب يبا تيا «يِرْمأَو ينيد

 ھی : لاقف هپ يبعفَب نأ هللا لعل عيشي كلڏ نم يِئدَحُ ؛ يِرْمَأَو ينيد ىلع تِيِتْحَف

 90ّ ۹٦ ل مِلاظ ريغ وهو مهبل ؛ ؛ هيضْرَأ لْهَأَو ِهِتاَوَمَس له

 = ىّبَح كم لبق ام هللا ِلْیبَس يف ہفت دحأ ليج لم وأ ابهذ دحأ ليج لم كل ناك ولو «مهلاَمْعأ

 عم سس تم م



 ل لوألا ءزجلا

 َكِيَلَع بحاول َوُه اه (نايإلاو ٍراَرقإلاَو ميِلْتلاِ َكِيَلعَ) : هلو
 ویَلَع ضارتغالا ٌمَدَعَو ءوردقو هللا ۽ ِءاضقل ْمْيِلْسََلا :ردقلاو نالا ر

 هليل ادَحأ بدعي ال آو ةَمكحِ الإ ي لعق ال هللا نأ ؛ ُداَقِيْعاَو و ٤

 مول نا كْيلع ؛ ؛ َرَدَقْلا هول نأ لدَب تلا كڍ نِم وه ام للخلاف

 ةَيْوُتلا لبقي هللاو «ِةَيوتلا َنِم ْعَنْمَي َدَحَأ الف ولا ىلإ بوت ناو ءْكَسْفَت

 ۱۱۶ةَحلْصَم ُهْنِم كل َسْيَل ءَشي كّسْفَت ُلْفْشُت اًداَمِلَف « بات نمم
 يس رح ھم یس

 يِفو كيني ال اّمْيِف صولا مدعو ءٍِداَيِقْنالاَو مْیِلسَلاب كْيَلَعف

 ام کرت رمل مالسإ نسح ْنِم» : ص لاق ل ةریرھ أ ٹییلح

 ْتِم نإ كو ٠ كيم نك مل كلأطخأ امو «كئِطخُيل نكي مل كِباَصا ام نأ مَعَ ردَقلاب نيو =
 شادبع ت ان ف ءهلأستف دوُمْسَم نب ادع يخ ۽ يتأت نأ َكِيَلَع الو الا تلَحَد اله ريغ ىَلَع

 َلاَقف « انف ةد اف ا “أت نا َكِيَلَع الو : :يل َلاَقو ءٌّيَبأ َلاَق ام لثِم ركڌف و هاف

 لور توا ناف هتف تاگ ن دن ت ::(3 ءةلاساف وتياك نب دَر وتلا : :َلاَقَو ءالاق ام لثِ
 ْمُهعِحَر ولو ءم ملاظ ريغ َوُهَو مهب ر ضر لهو هتاراَمس له بدع هللا نأ ْول)) : : َلوَقَب اوشا
 يف قي اعف وأ لج م ذأ ڈرا را كل ناک رو «مولاتغآ نَا ارب ُهَُمْحَر تئاکل
 امنو كيل نکي مل كيا ام نأ ملئ ولك ردفا نيو يڪ ءك هلا هل ام ول لی

 دّممْلا يف ُدَمْحا ُماَمإلا ُهاََر راما َتْلَخَد اذه رْيَغ یَلَع تِم نإ كئآو « كبرصُيل نكي مل كأطخأ یت
e /ُةَحّحَصَو هل ظفللاو (۷۷مقر)نَنُس يف ُهَحِباَم نبا ٦٤۹۹( مقر) ہن يف دوا وُبَأَو )٥ 

 .(05مقر باب)دیح وتا باّتك يف باهولادبع نب ا مالّسإلا خيشو ناّبح نبا

 يف هجام نباو . بيرغ : لاقو (۲۳۱۷ مقر 008/4)هننس يف يرل اَور )١(

 يِف نابح نباو ء۷ مقرا 00/4)ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو , (7391/5 مقر ١1١0/5 )هننس

 .كظةريره يبأ نع ْمُهُرْيغَو (19١1مقر477/ ١)هحيحص

 ےس سس



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ٗتکٰساو «ءاّيشألا َِلْمُج يف 4 وللا ُلوُسَر َلاَق ام ِداقیعاَو) : هلو
 نع قطني ال ہل تی سے :يأ (كلد ىو امَع
 نع ةا اا تاد ام این كاش وأ «َثيِداَحَألا مه الو « ىّوبلا

 وک یقح كومموماَل كرو لک )+ ددر الاَجَم تلف ءال وُسَرلا
 EEE BT رکھے(

 وہ رجس ل وم سد

 :هلوسرو هللا ىضق اذِإ ةو الو نمم ناک امو + 06 : ءاّسْنلا] 4 اَميِلََش

 4 انت الض َّلَص دقف دَ وسرد هلأ صوتي نیو مرم نِ ةي مه نکی نأ ارم
 لاكيمالا :َكْيَلَع بجاولاف :تایآلا ورله لاَكمأو 215 :بازحألا]

 .ُداَيقْنالاَو مُيِلَسَتلاَو

 للا نع علب ل5 لوسرلا ءِءايشَألا لك یف يِنْعَي (ءاّيشألا ةَلَمج يف)
 الو ءٌَنْيدلا هي هللا لّمكأَو نیب مهيد روما ْنِم سالا اک

 ايل ِءاَضْيَبلا ىَلَع اهَكرو «ُهْنِم اًهَرْذَح الإ رش الو ءهْيَلَع هما لد الإ رخ

 كلا الإ اھ غير ال اًمراَهتك
ir ۰ھ 

 ضر 4 هللا ند : ثیلحلا يف امك اذه (كلذ ترم اع تکا

 ًءايشأ رع تكسو ءاَھوکهَكت الف ءایشَأ مرحو ءاهوعي الو ” 0 ضئاَرف مس ص م

 ِءيش نع الإ اس ال ےئ 72 01 أ "”«اهنع اولاست ولف نايس ريغ 26 يغ مكي ةمح 0 28

 ,(185/ 4)هننس يف َيَنْطَقَراَدلاَو ,(084مقر؟؟1/1١؟)ريبكلا مَجْمْلا يف يِناَربطلا هاو (۱)

 مُهريغو ء۰٠ )ىربكلا نئسلا يف يقهيبلاو (۱۲۹/ 4)ٍنْيَحْيِحّصلا ىَلَع ِكَرْدَسمْلا يف مکا او

 .(۲۷۸/۱)ہریسفت يف ٍرْيثك نبا ظفاحلا : :ثيراحلا نم ححص دقو ؛ك#ينشخلا ةبلعث يبأ نع

 سا ا اال



 ل لوألا ءاجلا

 «ههيِنْعَي ال اَم ةكرت ہلا مالّسِإ نسخ نوو « كايد وأ كنيد يف ُجاَتحَ
 ليق نع یھت يي َيِئلاَو ءلوضفلا نم هلع لو هْيلِإ "۳05 ام ام
 الو ء كِيَجاَح ردي كيسا نوكتف ؛ ؛ لالا ةعاضإو لاَوُسلا ةرثكو لاق

 ل

 و و

 )١( ۳۷/۲)هِحْبحّص يف يراخبلا ُهاَوَر ٦ رقم۱١٤۷(ء يف ٌمِلْسُمَو صّحیٔح)۱۳٣١/٣۳رقم٢١۹٢(
 .كظةبعش نب ةريغملا نع



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 یلِإ هي يرْسأ وللا لوُسَر نا ۂاَمْیِلاَو : هلا مح ر فلولا لاق 3

 عطا ءَةَنِجالَحَدَو ء یلاَعتَو كرابت هللا ملکو شرَعلا ىلإ َراَصَو ءءاَمّسلا
 هَل تريشُنو لجو رع هللا مالك عِمَسَو «ةَكِْئالَمْلا ىأرو ءِراَّثلا ىلإ
 اَمَو ِتاوَمَّسلا يف ام عيمَجَو ٗيِْرْكلاَو شرتلا اقواس یارو ایل

 يِ ُهَراَدأ ىح قابلا ىلع ليربج ُهَلمَح <« ءةظقيلا يف َنْيِضْرألا يف

 ىَلِإ َعَجَرَو «ةَلْيْللا كلي يف سلا تاولّصلا ِهيَلَع تَّضرْفو تاومسلا
 .ةرجبلا لبق كلو ءهِيَلْبَل ةکم

 ؛حرشلا

 ْنِم اذه (ِءاَمَسلا ىلإ هي يرسم وللا َلوُسَر نأ ُناَمْيِإلاَو) : هوَ
 ا :لوُسُرلاب ناّمْيإلا نيف ل وسلا ارم
 مظعأ ور ةسلاَو «ثآرقلا : وټازڃُم مظغأو وتل اسر قرص ىَلَع

 .ةعاسلا م وقت ْنَأ ىلإ ةيقابلا ةزجنملا يهو كي لوسرلا تاَرِجْعُم

 واو ؛ جارغلاو ءارسإلا :هلي ہنازجْعُم نم كِلذکو

 مارح ا دجْسَلا َنِم ًالْيَل هي يِرْسُأ دقو .دوعصلا وهو : جارعلاو ءلْیَللا يف
 تو ا ىلإ کیف

 اس وتر ءاَمسلا ىَلِ هب ّجِرْعَو «مالّنسلا هلع ليربج

 اًمّسلا ىلإ هب , جرُع مت سولقملا تی ىلإ ةكم نم ةَدحاَو ليل يف راس

 دس یا وک را رکا ىو
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 أ هذه ٠

: 
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 ب لوألا ءزجلا

 "یی ےہ ماو

 لب .مالّسلاَو ةالصلا هیَلَعَوُه هير ال يش اهڙن ال يلا العو

 ا د فال ا E وج ول ین اَت

 تذيب ىلإ لبرج هيحصل يبا هيك ءاَمرَصَي دَم دنع اَمْوَطَخ
 .ءارسإلا وه اذه < سقما

7 
 َرَواَجَو ءءاَمّسلا ىلإ سوقا تيب نم هی جِرْع دقف :ٌجاَرْعملا اّمأو ام

 ؛ىَاعو هلا هل مالك مِهَسَو « یَا ردبس ىلإ یاو قالا سلا

ES 

 لیلا هام يف یار َراّنلاَو ةّنجلا لیلا هه يِف یارو :ةالّصلاي هرماو

 ار ؛ مهي نك هل هللا مهعمجو ؛تاومسلا يف ؤ َءاَيتَالاَو لُسّْرلا

 م ؛ءاَمّسلا يف َوُهَو سْسَكا هتاَولّصلا هلع هللا ضَرفَو مولع ِهلضفِل

 س ىلإ سوقا تب نِ ءاَج م , سدلقملا تيب ىلإ تی ةالّصلا ِْيَلَع لر

 ^~ جوه

 تہ سو حض ٍوَدِحاَو ةي يف ةَكَم

 امك طقف وِجوُري نكي مَل "و ل وج هوس حارا اَرسإلا تاکو

 ير هن ووو ؛ ءيشلا اذهل تک وأ نیر ضعب لو

 يأ طعن ءاملُح يي امن ارسلا سلو وينج همس نود ِهِحوُرِي

 :ىلاَعَت لاق لكننا نم و و رهو امام سيو ةَظََيلا يف كيوي

 اًصقألا ِدِحَْمْلا لإ وارکلا دلا حرم التل دیّبَعی ٰیرسآ ذل تک

 بلا عيل وه نائل نم هيل ؟ءيش يال ( وح ارنب ىدا
 ا

 نبال ةیواحطلا ةَديِقَعلا حرشو ء(١/٤٦٦)يرابلا حتفو ء(٢۲ )۲۳/٣- یک نبا رّيسْفَت :رظْنا )١(
 (7157 -٥٤۲/ص)زعلا يبأ



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ر دق دمل 6 : لا لاق امك ؛ بِئاَجعلا ٍةلْيللا لَه يف یارو ١[« :ءارسإلا] .

 ر اس رسولا وس يِفو ء۸ : مجال 4م یڑکلا هير تی .

 بچی ؛ یار اَم ٍةَكَرابلاِةَلْحّرلا لَه يف هللا تايآ نم ل ىأرف و

 يف كش ىذا هيري ال ناو ءوب هب َقّدَصُي ناو ٠ كيڈی َنِمْؤُي نأ ميلا ىَلَع

 لوُسْرلِ تذکرو ولا تاک هال ؛ ارفاگ وک هلا ركنا نمو ‹كلڏ

 ول اھ ا مو دي

 ¢ َنِم اهي اَم ىَأرَو ءَةّنِلا لْخَد (ِراَّثلا ىَلِإ َمَلْطاَو ةا َلَخَدَو) ل

 ےل

 هيرب نأ دیر هللا نال ؛ باذحلا نم اًهْيِف ام ىَأَرَو رانا ىلع َمَلْطاَو مْیعلا 3

 جد

 ةئامُتالت هل ةي ةا يقل ىلع لیربج یار (ةكِئالَملا ىأرو) :ُهل
 وه ليِربجَو و اح كلملاف .قفألا دس ٍحاَنج لك ؛ +۸0

 ؛ ةكيالملا ىأَرَف .مالّسسلاو ةالّصلا ِهْيَلَع ٍةَكِئالْلا ُدّيَسَو «ةكئالمل مظعأ
 دق يش لك ىلع فاو هَل هلا مُهَممَج «تاَوْمأ ْمُهَو سرلا یارو

 شان تھ یارو (يسرکلاو ِشرعلا ِتاقوارس ىأرو) : هلو
 امو تاقولخملا مظعأ ن ناميِظَع ناقولْخَم امُهَو ا لوح امو

 م
 ام

 .امهلوح

 َنْيْلا ىَلَع در اذه (ظقْیلا يف ِتاوّمّسلا يف ام َميِعَجَو) كلو
 ال 0 ند :نافكلا کتا مل امام ناگ 7 ؛ ماتم هن 2

 رسا + :لوقي لغو لج هلو .ةظقي نوكي نأ اوركنتسا مه ا م6



 بس لوألا ءزجلا

 تر و عمو ص دعب كيل ےن و َ Ho, Sor ےس
 یمست ال اهدحو حورلاف ءاعم مسل او حورلل مسا دبعلاو 4َ ہویہعی

 الإ دبع ىّمَسُي الف ءادْبَع ىّمَسُي ال حْوُر نودي ُهَدْحَو ما ءاَدْبَع
 .اعم حورلاو مسجلل

Eةباد قاربلا (قاربلا ىلع ليربج هلّمَح) : هلوق 6ر 2 - ور .٠ م . 
 و ملام م م جب 2 تا كر و

 لیلد اذهو (ةليللا كلي سمخلا تاولصلا هيلع ٗتّضرفَو) :ُهلؤق
 1 2 ا وک 3 ع E 7 ٠س 1 ر

 يف لوس رلا ىلع تضرف اهنأ «سمخلا تاولصلا وده مظِع ىلع

 َلِزْنَت تئاك اف عئارشلا ةّیِقَب فالخ ءٍةطيماو نودي هللا نيبو هّنيب ءامسلا
 ؟۔ہ منو ےک e م 0 4 2 ٤“ 4 يع هت 2

 ىلع لدي اَذهف .مالّسلا هيلع ليربج ةطيماوي ضرألا يف يل وُسَّرلا ىلع

 .لجو رع هللا دنع سما ِتاَولّصلا ویذَم رذق مظِع
 ء6 ٌ َ 4 مو 3 38 4 ےس 2

 تاولصلا ىلصو ءةتيدملا ىلإ ةرجهلا لبق ءارسإلا نمر ناکو
oر ۰  oھ_رظھ م 2  

 .مالسلاو ا هيلع ةكم يف سمخلا

 کم ىلإ حجرو (ةرجهلا لب كلك ڈیل ةكم ىلإ عمرو : هلو
 ه مه 1 2 یت 4 ےہ مو سو 7 7 ہہ بم

 لجأ نم ثِداح ا اذه ركزي اوحرفو اذه اويرغّتس ا ٌرافكلا كلذِلو ؛َهَتلْيل

 در العو لج هللاف ءهلِم اوُرَخْسَيَو «هپ اومکهيو يل وُسَّرلا اوُصَقَنَتَی نأ 62 يشم م تيس رک ود و و و گر رر پیرس ےہ اع هتض و رر و
 AES ¢ ہوکر رس ھک رب یا ھو رس هد

 .نآرقلا كلذ يِف َلْزْنآَو دو هلوُسَر قدصَو مهديك

E و 7 



 يراهيربلا مامإلل مئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 34 2س 5 انيك َ اا 1ک E لاق

 ريط لصصاوح يِف ءادهشلا حاورأ نأ ملعاو : هللا همحر فلؤملا لاق 3
 dh eof ر2 وم رم e 2 5 42 )و توا

 راجفلا حاَوْرَأَو «شرَعلا ٗتْحَت َليِداَنَق ىلإ يِوأتو ليا يف حرس رطح

 مال 5 َ َ قص ۾ 7 و َ

 .نيجيم يف يهو «توهرب ِرئی يف ِرافکلاو

 ؛حرشلا ۲
 مقدم ےب و وہ مم elya سوو عوم کپ ھە
 يي حرست ر ريط لصاَوَح يف ءادهشلا حاورأ نأ ملعاو) : هلوق

 سم م ه 3 وو وو 4 وار ور وا و سوا مس لس جر ا ےک ميغ

 رارسأ نم ريس ؛ كرْديَو كرحتیو ناسنإلا ىيحي اهي يتلا حورلا نإف (ٍةنجلا

 اج هللا الإ اَهَتَقْيِقَح ُمّلْمَي ال : يأ هللا الإ امُمَلخَي ال ءالَعَو لج هللا
 برس ير چ و ل دم لام سس و ےصرص 2 مم 2 ما
 امو ىر رم ْنِم حورلا ل جورلا نع کلنولَمِهَو رف :ىلاَعت لاق المعو

 اَم : اَنُم حورلاي دارا نأ ىلع ء۸۵ :ءارسإلا] * الإ الإ أهلا نم مشو م َ 0 ےب یا٢ رم ےگ 0 یت 0
 َداَرملا نإ :ليقو ء حاَوُرألا تاوذ رئاَسَو ناويحلاو ناسْنِإلا ےب ىيحي 2 7 َ o0 25 ےہ و سا سول سس غ مه 2

 .ملعأ هللاو .ةكئالملا نِم عون : حورلاب

 نال ؛ حاّوْرألا ِتاود ةاّيَح هی اَم اَب ُداَرُيَو قلطُت :ةَفللا يف حورلاو
 : نْيَمْسسِق ىلع ةاّيحلا

 ٤ رو ر 0-2-07 ےہ ےس

 .حاورألا تاوذ يِف نوكت ورلهو «ٍةكرح ةايح ٠

 9 ل مس م6 : 7 هما 8 7 موه م مص ا
 ةايح :اهنمو ؛'''تاّناَبللاَو راجشألا يف نوكت ونهو ومن ةايحو ٠

 حورلا هيف تحت اًذإف «حورلا هيف خفن نأ لبق همأ نطب يف نينجا 0 230 0 Aqo PÊ fre لا وک
 وما حور هييفف كلذ لبق مم :ةكرحلا حور هيف تَراَص ع وم

 )١( داز :ةايحلا عاونأل رظْنا العاد)٥ /700(



 ع لوألا ءرجلا

 ټ م ۶ ےس 2 می ج و خا و7 تر 7 ,fo ہہ

 نع اوزجعو حورلا ةقیقح يِف ةفيمالفلاو نوملكتملا برطضا دقو

 2 2د تو مّ 0 < هم ع م60 2 جرا 2 ےن

 .اھکارذإ نع اوزجعو ٍةريثك ِتاطبخُت اهيف اوطبخُت ءاهكارذإ

Eوج  



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ءوِرْبَق يِف ُدَعَقُي تِّيَملا ناي ُناَمْيإلاو :هللا ُهَّمِح ر فلولا لاق[ ٠1

 لس مث « هِعِئاَرَشَو ناّميإلا ٍنَع ريكو ٌركنم لاب یش ىّتَح ٌحورلا هيف ُلَسْرُتَو
 .ملأ الي هُحوُر

 ٌبْذَعْیَو ءِرْبقلا يف ْنِمْؤُمْلا ُمُكَتتیَو «هرار ادِإ ئازلا تْيملا ُفِرْعَیَو 3

 .هللا ًءاَش فيك ٌرِجافلا

 :حرشلا

 تيما ناب ُناَمْيإلا ْبِحَي (هِرْبق يف ُدَعْقُي تيا ای ُناَمْيإلاَو): هلْ
2 

 سجا
0 

١_0 

2 
 ص

 ا :ناکَلَم هيِتأَيَو ءویسج يف ُهُحوُر ُداَعُتَو ءورْبَق يف ًاسلاَج حقي

 اب ءِرْبقلا يف ةنّتفلا يه ههو وزالاسيف ؛ ؛ کلا ُرَخآلاَو ءٌركْم

 زه نم جي ْمَل نِإَو ءاَهَْعَب امم اج فلا لَم نم اج نإ ہوتا ىلع

 ا هَل ۃاجَت ال كلاَه وهف ِةَّتَتْفلا
 ام : هل نالو مك «يرذأ ال اه اه :َكوَُي والا هل ير لوق ناف
 ال اه اه :لوقُي باَترملاَو َقِفاَمملاَو ؛ مالسإلا ينيد : لوي نمْؤملا ؟كنيد

 قِفاَنملا ذي ٌدِمَحُم ييي نوه يول كرت رک :هل نالوقي مث «يِرْأ

 .يرْذأ ال اها : نر
 7 د2۶ 3

 ىلإ باب هَل حتفیو تا َنِم هَل شرفيو ءوِرْبَق يف هل سوي نموا
 .وربق يف مُعَنِيو ؛اًهِبْيِطَو اهحوَر ْنِم هيِأيَو « ةن ا



 ل لوألا ء جلا

 ھ ع كعمل لا سا ۶غ مافہ ممم هاش ف سماع ھو سہج ۶(
 هل حتميو ءرانلا نم شرفیو «هربق هيلع قيضي : قفانملاو رفاكلاو

 روما سس ۔ےترہ

 .اهِموُمَسَو اَهُرَح نم ِهيِتأَيَو رانلا لا باب

 ِنَع ريكو ركنم ُهَلأَسَي یّتح حورلا هيف ُلَسْرثَو) :ِهِلْوَق ىَنْعَم اذهو
 .(هيِئارشو ناَميولا

 نال ٍروبقلا رايز عرش كليو (هَراَز اذإ ئازلا تملا فرْعَيو) : هلو

 ةرخآلا روما يف لوقت ال حت ءخّرربلا ِروُمَأ نم اذَهَو «ورئازب سي تّ
 هلْعَي ال يذلا ِبْیقلا مْلِع ْنِم گال ؛ ليلا هي تب ام الإ خّرْرَبلا روُمأَو

 2 Sar N GÊ ہہ و امام هج َ کو 7 0

 ‹ءيش هنم بلطي تيملا نأ اذه ْنِم ٌدَحَوي الو .ىلاَعَتو هئاحبس هللا الإ
 ہک ٠٦ تو رپ 7 < ٠ لگے ارم و هم عع ے ےس ظ+؛۱ ں لام ۶ع رم 9 2 5 ري | م م

 :لوقت ؟اًنجِئاَوَح ُهْنِم ْبلط ال اداَمِل هيل يِأَي ْنَم ملي ُهّنَأ ماد ام : لاقيف

 4 2 >7 وفم ےہ 25 ۶و 9 ۶ رم وک 0-4 مصاص م 2 o ro2 قم رپ ارس

 ناك ام ؛ءيش هم بلطي ال تیملا «ىلاعتو ُهَئاَحّبَس هللا عرشی مل اذه
 ی8 م ل 38 م ر ےہ ر وَ م 2 و ر ر تا

 ةيخزرب ةايح ةر بق يِف يح هنأ عم ؛ ائيش لئ لوُسْرلا نم نوبلطُي ةَباحّصلا

 8 ورق مع یک
 هک 2

 9 ص

 .ةيويند ةايح ىه تسيل
 ٠ و ویو 0 2 2 7 2 ر 4

 نم (هلا ءاش فيك ٌرجافلا ْبُذَعُيو ءِرْبقلا يف ْنِموْلا مكنكيو) : ُهلوَ
 نیدلا ةلزتعملل افالخ ءوِمّيِعَن وأ رْيَقلا باذَعِب ناَمْیالا :ناّمْيالا لوُصُا

 وفن يس راسه سل نك" و رر ےہ 8 22 4 ہو وس ےک ےل مح وس 0

 باذع هدنع سيل هانعضو ام للم و ق ىف تملا :ںولوقی ءاذه ںوزکنی

 4 ماه َ 0 ےس f ٠ : ق e س مو ° َ

 نونمؤي الو ‹ مهريكفتو مهراصبأو مهل وقع ىلع نومي .میعت الو
 هك ےہ ou tn Ê ے ےہ سوق ,ھ ريق نم  4 oه ٥ 0

 نِمؤن نأ كيلعف ؛ ايندلاي ةرخآلا وأ ءورِخألاي ایندلا ساقت الو «هبيغلاي



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ر مرا يو ها يلع سوم رح

 تجمل نأ شيِداَحألا يف ٌرِتاَوَتُم لب تنا قلا ميعنو ر رْبقلا باَذَعَو

 اَمِإَو تہ
 ؛ معني ا

 م

 و 92 ےک

 مع وهو ر ربقلا باذع ركي ومف معني

 وأ ليتل باہ نِم ركل اذِإ 7 ¢ اک وه 0 الاي مليو صوصنل وصنل

 رنک مح نالا هك مارب ديك نك ممم رس اک

E E 7چ 



 ب لوألا ءزجلا

 نب یسوُم ملک يِذلا وُه هللا نأ ناَمْیالاَو : هللا ُهَمِحَر فلؤملا لاق 1 م م و “7 عت لل ro ص 7 رم سمس ري ر رک
reمالكلا هللا ّنِم عَمْسَي ىَسوُمَو روطلا موي ُمالَسلاَو ةالصلا ِهْیيِلَع ٌناَرْمِع َ 2 َ روصو سس سا صصص 2 مها م ا 7 7 هوس م  

 رفک دقف اَ َرْيْغ َلاَق ْنَمَف ءورْیغ نم ال ُهْنِم ِهِعِماَسَم يف قو توصي
 .مْیظَعلا للاب

 :حرشلا
 ےس رم ل رس ےک ہا مويس )ھو ےہ رر 5 2 ھ سہو

 ؛ةعامجلاو ٍةنسلا لهأ ةديقع لوصأ نم العو لج هلل مالكلا تابثِإ
 ساه يف ريما ےہ

 ول م 2 E صام سار 4 مو 7 3 کک ماس 2.

 ٠ ةملكي یلاعتو ُهَئاَحْبَس هللا نأ َدَجَوَو سیقی اَهْنِم يِتأَِ ٍراثلا ىلإ بهذ امل

 احا
 هللا لاق ُهّمالك ىَّسوُم َعِمَّسَو .نآرقلا يف كلذ هللا َركذ اَمَك ءةَرَجّشلا َنِم 0

 عى رم ر 9 2. ےہ 2 ےس ہے ی ےس

 ٰیموم ءاجاملو + 21114 :ءاتشلاا امیر ٰیموُم هللا ملکو # : العو لج
 4ء 2 يمص رح سل 1 ر ك 52 4 ۶۶د ۔۔5 ےس 7

 نأ هللا ہدعاو امل ةيناك ةرم ورله ء١٤1۱ : فارعألا] بر ههَمْظَو اندلفيِمل

 ةاَروُتلا حاول ُهاَطْعَأَو هير هَمَلَک دعمل ىسوُم بهذ ةاَروّتلا ُةيِطْعُي
 .ىَلاَعَتو ُهئاَْبم هللا مالک ىّسوُم عمق « ةّيوُتْكَم

 «ٍسْمْحلا تاولّصلا ِّيَلَع ضَرْفَو ؛ جارعا ةلْيل كوادَمَحُم اَن ملکو

 وتوَصَو فرحي مْ مالکی الَعَو لج لَك هللا
 مالكلا هَل ابنا ول اگل ؛ ملكي ال هللا :نولوقيف ةَلرَْعْلاَو ةَیِعْهِلا اّمأ

 مالکی هللا مالك ُساَقُي ْلّمو ! ملكتي قولل هَل «َنْيقوُلْخْلاي اھ
 یم هو 7 وک “ےہ ي 5 olo 7 َ 52 ہے تک ےہ < 5

 نيب نوقرفي ال مهف ,قولخملا مالكو هللا مالك َنْيَب قرف كاته !! ؟قولخملا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ٌلَج لاف .مِهِلوقُعَو مَا دلبتل هج وشاب يعلو ٍقوُْخَلا ا
 ؛ ىَلاَعَتو ُهَلاَحْبم هلا مالک ْنِم ڻآرقلاو ءْعَمْسِ ب مالكب ةقيقح ملكي الَعَو

 ءاَش اذ ءَءاَش یکم ملكتيو « لئجإلا ملکو ةاَروشاب ملکو وب ر هللا ملك

 ةيادب الو هل ةياهن ال ةلحفو «العو لحلف نم ةمالكف ؛ ىَلاَعتو ُهئاَحبُس

 ل لا ۳

of, ھو تم ور وسلا : هلو 

 ةقيقح هللا نم ادب مالك وهف ءِدَّمَحُم نِ الو «ليرْبج ْنِم ال ءظوُفْحَل
 .الَعَو لج هللا نع ناَكْلَبمَو هللا نع نالِقا ٌدَمَحُمَد ليربج امن

 مالك نإ :َلاَق نم (مْیظَعلا وللي فك قف اله ريغ َلاَق ْنَمَف) : هلو
 هلال ؛ٌرفاك َوُهف مالكلا َنِم هللا َلْطَعَو ملكتي ال هلا نو ءقولحَم هللا

 وأ ًالِماَج َنوكُي نا الإ مهلا اللا عاًمجإلو هلوسرلو هلل بذ /

 مح رص ناف ل ن اف الا مهي نیب نیب الفم وااو
 يتلا لقال نوعي مَآ نيكل ىلع باع العوج هلا هي

 ریل عقال نة ن اک ) :مدد هل مور ل مع

 2 َنوُدُبْعَي َنيِذلا ِراَفکلِل َلاَكَو ء٠٤٤٤میره٭ ايش َكنَع 0 الو

 يف ٌلوَقَي الَغَو لج هللاو [5.:ءايبنألا] 4 تومطني واڪ نإ مه 27
 رگ رمہارص کچ ھے 4 7

 یل اکسج 7 دسج الجع مهل نم ودع نم سوم موق دخت و ليئارسإ ينب یب

> 
5 

 ہک
 ا -

 کی

ie 

 )ا سس سس.



 س لوألا ء چلا

 انا لكك يزل نأ ىَلَع َلَدَف ء۸۰٤۱: فارعألال 4( مهمل ال هنأ اورم ملأ

 فيكو ؟ىَهْنَي فيكو ؟ُرمأَي فيك ءار سل ملي ال يذلا ّنأو ٠ یلاعتو
 جي الأ + :هط روس يفَو كلذ ْنَع هللا یلاَعت ملكتي ال َوُهَو ري
 4 لوک رهيل الا ء۱۷۹ :ہط) 4 امت الو ارض مط كمي الو لو مهل

 ا اذِإ مهبيِجي ال : يأ

 و وع



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 م م َ -۲ و رت ھ7 كر9 7 2

 .وردقو وللا ٍءاضقي َرْيْخلاَو رشلا نأ ملعاو : هللا همر فلؤملا لاق 1

 :حرشلا

 نوكلا اڌَه يِف ثدي ٍءيَش لك نا ردقلاو ٍءاضقلاي ُناَمْيِإلا بجي

 دَقَو ءِظوُفَحْلا وللا يف ُبوُتْكَمَو ردم ٌوُه امو ءاطاّیٛغا سيل هن
 هَل مك هر ٌمُم ءِطوُقَحْلا موللا يف بو ءالَعَو َلَج هلا ةملَ
 هللا ءاَضَقي بسب نأ نودي ٌءيش نوكلا اَذَه يف ُدَجوُي ال «ُهَءاَشَو ُهَدَجْوَأَو
 يلا ريا ُرَشلاَو ريا :كلڏ نمو ءٌرَدَقُم هل ءيش لک ؛هِرَدقَو
 للا ءاضقي مهل لصحَي يذلا رشلاو «وردقو هللا ٍءاضقي سال لصحي

 ىّنِفلاَو «ٌعَبشلاَو ٌعوُجلاَو ءةحصلاو ُضَرْلاَو «ُناَمْيإلاَو ٌرْفكلاَو «هرذقو
 .ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبَس ِوِرَدَقَو هللا ءاَضقی اَذَه كلك ءُرقفلاَو

 و و



 ل لوألا ءزجلا

 لقتل نم ناَسْلإ لك يطأ ءٌدوُلوَم لقعلاو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 1
 ؛تاوّمّسلا يِف ةَرَذلا لكم لوقُعلا يِف َنوُبواَفَكي جَو هللا داَرَأ اَم

 َسْيَلَو ءِلقعلا َنِم هاَّطْعأ اَمِرذَق ىَلَع ِلَمَعلا َنِم ناَّسْنِإ لك ْنِم ْبَلْطُيَو
 ٌلَجَو رع ولا نم لق وُه اَمِإ باساب ُلْقَل

 :حرشلا

 اهي فرح «ةايشألا اهب كِرذُبِناَسِْإلا يف هلل اهلي ةوق وُه : لقَلا
 طا ءِلقَعلا ةّيِفْيك ام يِرْدَي َدَحَأ ال ءّرشلا نم ری اَو « عِفاَنلا َنِم َراّضلا

 َوُه الإ اهُمَلْخَي ال يتلا هللا رارْسَا نم ئل ؛ ٍةَجْبَيَ ىلإ اوُلِصَي ملو هيف 5 نالا

 یاس ولا

 لِقعي ام لم ءُهَرْضَي امَع َناَسْنإلا ُلِقْحَي گل القع يمس ٠ : لقعلاو

 .تالينالا َّنِم ةّباَدلا لبحلا

 وه رجلا «ه : :رجفلا 4 رم ىا مَ كلَذ يف لَه )+ ءارجج : : ىمسيو

 .ُهرضي امع ناَسْنِإلا ٌرْجْحَي هلال كدي يمس «لقعلا

 : ينعي ٤ : هلا ( لأ يلوذ تأل كلذ يف فَلا ٠ ىَهْتلا : ىمسيو

 رک

 : ينعي ء۱۱۹۰ :نارْمِع لا 4( يتبدل یو » لا : ىمسيو

 .لوقُعلا باَحْصْأ

 ا ا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ونوم وه نال 0 لاو ُةَئاَحْبُس هلا ِتاییآ ْنِم لقّعلا اڌهف

 .ناسنإلا ّعَم ل هلأ نأ امف لو هرم هلأ هح هلأ اللا

 ل ےن امَك ُلَقَعْلا اَذَهَو
 نِم سيل اذه ّنأل ؛ لْقَعلا يف ٍةَجْيََت ىلإ اوُلِصَي ْمَلَو ةفيمالفلاو مالكلا

 .مهصاصتخا

 : توفي لقعلاو
 -مالّنملاو ةالّصلا ُمِْيَلَع واي 2 يالا لاك هلق نم : سال نم
 .لفطلاو ءووُتعلاَو ِنوُنجْلاک ءالض أ اقع هل سيل نم : : ساثلا و

 «ِلقعلا مَدَع نيبو لقعلا لامك َنْيَب « نيَو نيب وه نم : : سانلا نيو
 ُهَدْنِع ْنَم مُهْنِم ٠ ء صْقّتلا يف ُتَواَفتيَو ءاات سل هَل لع هدْنِع : ين
 َبَسَح اَذّهَو ءاذَكَمَو ٌليِلَق صقت ُهَدْنِع نم مهمو دع هللع يف نمت

 .ىَلاَعَتو ةئاَحْبُس هللا هلع ام 2
 ٍةّيآَرقلا تاَيآلا َلَقَع :ناَ أضن منشا ىلع لفعل لد
 ةّينوكلا تايآلا نومهم : يِنْعَي ء۱۲ :لحنلا أ رقعي روق يني کل

 لإ اهُنقْعَي اَمَو َنياَنلِل اهّيِرَصَن د لشمال کلو ٢ ءةارقلا تايالاو

 هقفلاو «كارذإلاو ىَلَع ْیَلطُب لقعلاف ٤۳ :توبكنعلا 4( برملا

 ےن ا ریما زر ‹«لجو رع هللا نيد يف
 هيلع ببسي ا ؛َِقَع ىلع َْسْطُي نم : : سالا نيو

 نم مرح ءهلقَعب عفن مل ُهّنِكل ؛ قاع وهف ؛ ؛ عِفاَنلاو راضلا نيب ريم الف 0 هو م اوم اا ر

 )م  لسس سس ےس سس سس.

2 



 ل لوألا ءاجلا

2۴1 -. 

 مھرکا ا تس یا بَغ مآ پل قعی ال راش هرفک ےس داپ دایِعلاَو ا

 هلع ہللا همرحیف ء٤٤٤1: ناقرفلا 4[ مالا مہ نا تيراقس ا توم
 ۔"ہم ينص وه سو و

 ءهیف ةدئاف ال اَمْيِف هَلَمْمَتما اَمَلإَو هح اميف لمسي مل ثْيَح هل 2

 .َلَجَو ٌرَع هللا ِتایآ نه لقعلا .ةرضي امف أ

 نم ةاَطْعأ ام ٍرذق ىَلَع ِلَمَعلا نم : ناَسلِإ لك نم ْبَلْطُيَ) : هلو

 ةَطوُتم اهلك «باقِعلاَو ُباَوُقلاَ ؛ يِهاَوْنلاَو ٌرِماَوَألاَو فيلكتلا (لقعلا

 .لقعلاب
 لقعلا (لَجَو رَ هللا نم لَ وُه امّنِإ ءوباَسيكايلَقعلا سيلو) : : هوَ

 الَعَو لج هللا ارا ْنِم وهو «ناّسْنإلا يف ُهُرَكرُي يڍلا َوُه الَعَو لج هللا نم

 يوق ناَسْنإلا ءْمَعَن «َلْقَعلا بيكي يذلا َوُه ُناَسْنإلا سيل ءهقلَخ يف
 سی ًالْفع بيتي هنأ ات ءنار رت يف هللا تايآ يف ِرْيِكمّتلب ُهَلَقع
 ْنِم القَع َدِحْوُي ْنأ وه کم ال القع هيف جوا يلا وم هللا الف ادوُجْوَ

 مت رک رد زاَفَأ + « وقي نأ هذاكمإي نكل « ُهبرسكَيو هرسفت

 یمعت کلو ردصبالا الا یمعن ال اا ا نوعمس ناداع وأ اپ َنوُلِقْعَي بوف

 رک یب ىلع :N : جحلا] 4پ مودا يف قلا بولقا

 ديف ِبوُثڈلاَو کلا ببسي كالبلا َنِم قياسا مَمألِل لّصَح اَمْيف ٌركْفّتلاو
 .اهودحم تاك الغ دل دلا ذل: ُهَلَقَع يوقيو َناَسْنإلا
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 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 یَلَع ْمُهَضْمَب َداَبعلا لصف هللا نأ ْمَلْعاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1

 ْنَمَف «ىَياَح الَو َراَج :ُلاَقُي ال «ُهْنِم الذَع ءَةَرِخَآلاو ايْنّدلا يف ضْحَب

 ْلَب ءٍةَعْدي ُبِحاّص َوُجَف ٌءاَوَس رفاکلاو نمونا ىّلَع هللا لضف نإ لاق
 ىّلَع ٌموُصُْحْمْلاَو «يِصاَعلا ىَلَع َمِئاّطلاو .رفاَکلا ىَلَع نموا هللا لصف

 1تت تاک كی ا اف وک ُهْنِم الع ءلوڈخلا

 :حرشلا

 اينّدلا يف ضْحَب ىَلَع ْمُهَضْمَب داّبعلا لّضف هللا نأ ْمَلْعاَو):ُهلْوَ
 رفاکلا ىلع َنِمْؤملا لضف «ءضْعَب ىلع مهضعب هللا لضف سانلا (ةرخآلاو 9 3 4 ° هما "همام یک ا 5 م 42 ےک

 ۶ 2 1 ہہ یو

 ہورفک ببسي َرِفاَكلا ٌمَرَحَو هئاَمْيِإ ببسي َناَمْيإلا َّنِم هللا ُهاَطْعَأ امي
 ص

 ت

 2 RTE 2 0 oro e 7 و ه ھدے٥ ٥ص
 ىلع مهضعب هللا لضف لسرلاو «ضعب ىلع مهضعب نينهؤملا هللا لضفو

 هللا لّضف اذَھف ء٢٢۲٦ :ةرقبلا] هي ضعب لع مصعب اتصف لسرلا كلي ضعب
 هكلم اذه نال هللا ىلع ضرتعی دحأ الو ؛یلاعتو هئاَحْبس ءاشي نم هتي 4 0 و سها رر رم اگ َ ےک وا مس اس مه جس ےب دراو ع ےک ورام هو

 راش مو م هوو يلام هز
 .ءاشي نم هيطعي ع هتاحبس

 نم هيطعي هلضف لضفلاو «ةهئاحبس ءاشي نم ِهيِتؤي هكلم كلملاف ټ م هو 0م یک و ا ر2 ور ياسا ص م و E ا7 اھ ۶

 نع نحت قول رگ کلا اکانٹ هللا لع ضعف انا
 ضاريعاو هللا َحَم وبدأ ُءوُس اذهو ءٗءاَوَس مِهيِطْعُيَو سالا نيب لدي نأ هلل

n4 4 ر تم 2 یس  aضب ُلُضَْفُي العو لج هللاف .ارييك اولع نولوقي امع هللا ىلاعَت ءويلَع َ هم م. و مصاص ضرس >  
 ۔ او

۱ 
 ِریغب ادحأ بدعي ال ءِهْيلَع ضارتعا ال هكلم اذھو «ضعب ىلع ِهِقلَخ یہ 3 م o م م6 72 هميم o کے ص

 ال ا --



 ل لوألا ءزجلا

 .٠ يب ه 00 اگل 1 ےس و و سوو وا سوس 70 ساه رس

 نود نم ادحأ بّذعی الف ؛ ملظی ال هللاو لدعلا يِفاني اذه تال ؛ هّيميرج

 يف 22 ےک دو e دوم ےہ ود کر 0َ یم ےس ۶ ر جو كامو م ه2

 عدن نإو رخ دزو ةرزاو رزت الو # «وريغ ةمیرجب ادحأ بذعي وأ ؛ مرج
 ھے

 “ےس ثا قم 4 دم هر 5 و دوال ر و ما قو

 لج هللاف ء:۱۸ :رطافا# كيرف اذ ناك ولو ءىس ُهْنِم لمحي ال اهل نإ ةلقم
 يو o 8 21 ری 3 220 43 o هاو م E "6 „° مے

 هنم لضف اذهف ءاطعلا ٍةَيِحاَن ْنِم امأ «لدع هيرجي ام ِءازج ا ةيحان ْنِم الَعَو

 o و سوم ماع ےک 7 یوم ةي ہل

Eسرك فر رے ا 2 و ۔ںیھھ 4 ہہی <  

 وهف ءاوس رفاكلاو نمؤملا ىلع هللا لضف نإ :لاق ْنَمَف) :ُهلوق
 الا معو سو ار ا و Ed o سم ر 8

 سانلا لعجي نأ بجي هللا نإ :نولوقُي «ٍةلزّتعملا لوق اذه (ةعدي بِحاص
 هو وی و 2 5 1 و کت EE 7 ا ور رو 7 2و

 مهلك مهلعجي ءانوؤم مهضعبو ارفاك مهضعب لعجي الو « نينِمؤم :

 یاد مساع ن . ےہ هپ ےس و م PE 0 ےن وج eo م ےس

 ؛یلاَعَتو هئاحبس هللا ىَلَع ٌضاَرِعا اذھو ءَءاَملُع مهلك ْمُهْلَعْجَي ءَءاَيیَغ
 ےہ ,موگث اي و وج وو + نك ےہ ںی وک ںی شر
 يف ءاوس مهلك َساّنلا ُلَعْجَب هلأ هيمكح رم سیلو ‹میکح هللا نال

 .باقولاو باوا يف وأ ءِةَوْرَثلا يِف وأ «ملعلا
 5 0 2 .٠ رو یک 22 8 2 ET E ا ٠ 0 هم

 مهلك ناك ول ءَءاَؾِْعَأ مهلك ساثلا لَعجي نأ ِهَيمكح نم سیلو
2 

 2302ص 0٤ 2009 907 م وک ھ٢٠ 5 7 ےہ €

 ففوتیو ؛لامعالاپ موعي نود ل مهنا ,نوكلا برخ ءاينغأ

 . 7 عم نال سا اوس ساه 7 کی e ا ياسو e هر

 مهلك اولاک ْول «نوكلا ٍةَراَمِع لْجَأل ًاریقف اَذَهَو ءاّيَغ اَذَه َلَعَج ءقْزّرلا وا 7 / 3 7-2 مح 1 ےہ ے ے حر م0
 و 5

 ح۷

 7 ج20 1 7 یہ ارم 0 22 ھا یا 2 و o~ ہیک رگ

 نولِغَتشي اوعاطتسا ام َءاَرَقف مهلك ناك ولو ءائيش اوُجَتْنأ اَم ءايغأ
 <4 0 را

 .ںوجّینیو

 سس  .۔- لاب ااا



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ںٍضعب قوه مصعب اتعقرو # .نوكلا َةَراَمِع لجأل مهيب تواف هللاف
 مهضعَب رسي : ينعي ء۱۴۳۲ :فرخزلا اًيرخَس اّضعب مصعب دخل تجرد ةع 7 مہ جر ےک سلس

 .حِلاصْلا لُصْحَتَو «ُنْوكلا ىَماَنتَي كلذ دنع ءةَرْجألاب ِلَمَعلِل اض
 ء يصاعلا ىلع عِئاطلاو .رفاكلا ىلع نيؤملا هللا لضف لبد : هلوق 2 ھر و 7 ےک و یہ وف 7 ,cH ° رس

 هللا لّضفَو «رفاكلا ىَلَع َنِمْؤملا هللا لّضف (لوذخملا ىلع موصعملاو 2 مة 7 و ےہ ورم فو عا 1 ےس ہہ
 مک ۔ و مو ص ص ع 4 0 طض 342 72 ںیہ m2 َ و“ 9
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 لوألا ءزسجلا

 ea لا مك نأ لی الو: هللا ءَمِحَر ُْفْلَوْملا لاق 3
 “ف ےک وي روغو . 5 مس همهم ۔ھ یے
 دقف مكك ْنَمف نیلا روما نم رم يف ْمُهَرِجاََو ْمُهّرَ « نيملسملا

 و

 200006 شر و یے نْیِعِلَسلا
 َنْینِمؤْلاَو هَلوُسَرَو هللا َناَخ

 ؛حرشلا

 مهرب د علما نم ادَحأ ة ةحیصثلا مت نأ لج الو) : هلق

 وه :ٌحِصاّنلا ٌءيشلاو «شفلا نم صولا يه ةَحْيِصّنلا (مُهَرجاَفَو
 .صلاخلا ٌءْيَشلا

 اصِلاَخَو قاتلا نم ًاصلاخ : يني ًاحيما ن کب نأ ْبِحَي نموا و
 .قدصلا يف ًءاَوَس ُهُيِطاَبَو ُهَرِهاَظ ُنوُكَي عيلان ًصلاَخَو ‹شفلا نم

 نيدلا ؛ ةحْبرمُنلا نيدلا» : يملا لاق امك ؛ نيدلا يه ااو

 وياتكلو هلل» : لاق ؟هللا َلوُمَر اي ْنَمِل : الف ةحيصتلا نيدلا « ةَحّيِصُنلا

 صلي نأ هانم اهب دا 7 "”(مهِتَماَعَو نعل وه ولوسرلو
 .ةلضافلا قالخألاي ىّلَحَتَي ْنأَو ؛میمد قل لك ْنِم ُناَسْنإلا

 ميم نع (٥٥مقر١/۷۲)وجیحص يف ملم هلصوو ء۰ ١/٠)وحيحص يف يِراَخُمل ُهَقْلَع )١(

 يف َدَمْحَأ ماَمإلا دنع َكِلَذَك عقو امنو ««ةحْيصللا ُنْيَدلا » :يِوِلوَف راركت ُهَدْنِع سلو « #ذيرادلا

 مُريغَو (197 مقرا 14/ )وتس يف ّيِذيرتلاو ء(٤٤٤٥مقر۲۸/)واد يبأ /۱٠١( )یش

 .1 حيجص ْنَسَح: : يِذِمْرّتلا لاق



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ہ :لي لاق حال ٌلْشِغ دنع َسِيَل يذلا وه حمانا ٌلُجّرلاَف
 .شفلا : سلا دي “انہ سيلف اتشغ انشغ

 ديكأتلا باب ْنِم تام ثالث «ةَحْيصنلا نيدلا» :ُهلوق رك ال يبتلاو
 .ةَحْيصّنلا يف هلك َنْيدلا رَصَح ْدَقَو «ٍماَمِيْهالاَو

 الإ املس ناَسْإلا وکی الق ؛ٍةَديقَلا يف انه هلو لا
oسمس راس و ے2  

 ےل تو ةّميِلَس ُهَُدْيِقَع تناك اذِإ

 و نانو

 ايِلاَخ ُهَلَمَع ٌنوكُي ي ىرل | :هِلوُسَرلَو هلل ٌحِصاّنلا َوُه اذه. لوسا عم

 .عدبلا َنِم ايِلاَخَو ءِكْرْشلانِ
 هريقوتو هي ءوزلاسرب ُناَمْيِإلا وه :لوُسَرلِل حصنلاو

 ىَلَع هِلوَق ميِدقَتَو وی ءيفالاو ءار ماسلا الصلاح مارا
 قولا لوسر اَهْنِم رذح يتلا تا مدل كرو ê لك لوق

 ا ا و ا و ا تا نو اف فیس

 چو لوسرلل ةحبصألا نع
 هناي موت ناي ءنآرقلا وُه ؛ لَجَو رع هللا باک (وپاتکلو) ا

 :لالّضلا لْهَأ ةو اَمَك ءورْيغ مالك ال «قولخَم ُرْيَغ ءم هللا مالک
 وله ریت وينام يف ةَ او «وب لمح ناو ملو معتم او

 او اٹ امت ملكت ًاملعت ؟ «ىلاَعَتو هَ ةئاحبس هللا باتل ةَحْيِصّنلا

 ص
9 

 )۲ ؟مقر١49/1)اضيأ ُهاَوَرَو «ه#طةريره يبأ نع ٠١ ل م

 ينم سيلف شع ْنَم

 ےس ا سہ



 لس لوألا ءزجلا

2 

 ْمَدَعَو «هتوالت ْنِم ٌراَثكإلا : هللا باكل ِةَحْبِصَتلا نم كلذكو .وی ًالَمَحَو

 0 عم ےہ ہلا ھو رو * 7 يي ےک و م

 يف مهعيطت ناي ةالولاو ءارمألا مهو (نيملسملا ةمئال) ةحيصنلاو

 جرم الو ءقَعاَط نم انی عت الو «ىَلاعتو هئا هللا ةَيصْخَم ريَ س 40 م ميما هر
 انوا ص همس o olor q 6و ت ےس 5 ° هرم

 .سانلا نيب اهيشفتو مهتاروعو مهءاطخأ سملتت الو ‹ مهيلع

 ءو هل اس وے و رو ےہ 5 “ےہ 0 8 2 د

 اميف مهحصنت نأ ةردقو ملع كَدْنِع ناک اَذِإ :مهل ِةَحْبِصْنلا َنِمَو
 4 ا o & ےرور رور o ا سرا رب مک و هع جه الولع <” ریہ

 لصحت يتلا ءاطخ الا مهغلبتو ‹ ةحيصنلا لإ لصوت ‹ مهنيبو كنيب
 م ص

 ہ ٤ہ. عم

 نم اَذَه «ٍسِلاَجْلا يف اهي ْتَّدَحَتَت الو ءَكِلَدبْمُهنلْبُت مهِمْیعَر ْنِم وأ مُهْنِم
 يه هذه ءْمِهْيلِإ كم ةَحْييمّنلا ْمِهْبلِإ يدو نأ :ةَحْيِصّنلاف «شفلا 2

 الا لول وف

 ؛ِهْيلَع كيلر يذلا لمعلا مايِقلا : ٍرْمَألا يلول ٍةَحّيِصْنلا رم كلذكو

 لمعلا موقت ناي ؛ اينَدلاَو نْيدلا روُمُأ ْنِم كلذ َرْيَغ وأ «ةَساَر وأ «ةَفْيِظَو
 َتْيَأَر اذإو ءاتيش هم صو الو ءمایق َرْیَخ ءِرْمألا يلو ہیلع كالو يِ

 اد مهال ؛ حالّصلاي ہل ءاَعذلا :رومألا ٍةالَول ةحيصللا نيو

 ال ملیلا بلاط َلُجّرلا تيار اَدِإَف .مُهَّل وُعْدَتَو « ةيعرلا تَحَلَص اوُحَّلَص
 نرالو شا هلآ ا کک را دهن وفد
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 الا ھ+
 م

 ا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س
 مه ردحتو ءيباوصلا ىلإ مُهَدِشْرُت نأ للا ةماعِل) ٌةحيِصّنلاو مئے کے

 ءلِهاجلا ملعُت ناو ركنا نَع ىّهْنَو هفوُرعملاي َرُمأَت نأو ءءاطخألا َنِم
 يقفل ىلع فطعلاو « كيش هُوَ ام را نم هل دوو «لفالا ركن
 .ةَحْيصّنلا نم اذه .جاَتملا ىلع ةفدَصلاو

 نمل رارسألا ظْفِحَو «هراشتسا نم طلا رول لدبي كلذكو

 يف ةَحْبصُنلاو ءووُجولا عيمج ْنِم ًاحِصا نوک ٠ ؛عئاتولا ظْفح ؛ُهئَمأَتَسا

 .مَْخَي الو شي ال ءءارشلاو علا

 دقو «شاغ ُهإف كلذك نكي مل ْنَمَف «راصيخاي ةَحِْصنلا يج م وله

 .هانِم سيلف انشغ نم و : ل يلا لاق

 نہ ےک



 بس لوألا ءزجلا

 ؛ميِلَع رص يس ىلاَعَتو ُهئاَحْبُس هللاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ۷۵

 ٌدِفان ُهُمْلِع قط ذأ لب ۂلومنَب نَا ذا مع د :ناَْطَوُسْبَم هادي
 e هكر 017 و جل و ها ىمع؟" وو و2 ترک

 امرك مهيلع هی نمو «مالسإل مهاَدَه نأ مهي ةَملِع عمي هعئمي ی ملف ' ء مهيف
 ومص م

 .دمحلا ُهلف الضفَتو ادرج

 ؛حرشلا
 كلاّكلا عوُنلا وه اذه (ميِلَع ريصب م عيوس ىَلاَعَتَو اک ةئاَحِ م احس هللاو) : لوف

 مسام ضل

 يف تّءاَج امك َلَجَو رع هلل تافلصلاو ءامْمألا تاب: ديح وتلا عاَونأ ْنِم :

 ضرع مدعو هيلع تلد اَمَو اًهاَنْمَم ٍداَقَيْعا عم ءةكسلاو ىباّتِكلا

 بيف .مولْحم هلإَف اًهاَنحَم ام ہللا الإ اَهُمَلْعَي ال اهنيك ٤ك نال ؛ اًهِتيِفيكِل

 : كِل مالا لاق اتك ولع تلد ام دعت نو اهتم نأ كيل
 »ل وُهْجَم فيلاو» هام ملم ملم ءاويسالا»

 ميش لكي هللا (مُهَلْخَي نأ لبق ۀئوصعي قلا نأ َمِلَع ڏق) :ُهلْوَ
 ىَفْحَي ال :ةضحملاو ةعاطلاو ؛رٹکلاو ناَمْیِإلا ّنِم نوک اَم ام ملع ؛ ميِلَع

 .ضْرَألاَو تاَومّسلا َقْلْخَي نأ لبق ٤٠ي ِْيَلَع

 املي عم (مآلْسإل مهام نآ مهف ُهُمْلِم هني مق : لوق

 ىلإ مهاَعَدو ءمالسإلا ىلإ مهاعد هللا ناف ناَمْيِإلاَو رفكلا َنِم هَنوَلمْحَ

 نوع ام ملي وهو «ْمهَدَهِل بكل لو ءلُسْرلا َلَسْرأو ناَمْیإلا
 ةّجحلا ماقا هن لب ؛: ؛ مهب هيلو هيلع ىلإ لکبو کر مل ان ںی کل

 يصوg ے-_
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 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

or o 

 ادإَف لمعلا ىَلَع نوُرِدَقي ْمُهَف ةرذقلاو ةو َراييْخالا ْمُهاَطْعَأَو ْمِهيَلَع

 عیمج يده الَعَو لج هلو «ْمُهرْرصُفت ريما مذ بلال هو

 وک ام زل : ىلاَعَت لاق ءْمُهَل نیب هلآ : ىَتعَمي «رافكلاو ٌنْینُْلا قل ا
Nه و 2 ردو ماه عہ  

 اول هل مهل ههادشرأو مهل ايب ينعي : مهائيده مت يده

 نوه ب باذعلا هم مدح اک ىدا لَع معلا أوبحتس 097 اورباكو اوُدَناَع

Aمَع هللا نال سْيَلَو «مهبسك ببسي : : يأ ۷۰ تلصفا 4 نو  
 م يل

 مهِيَداَرِإَو مِهِراََيْخاِي نوک اولاک ام : لب ؛ ينل شو كا

 : ناتیاده اهلا

eرفاکلاو نوم ةَماَع لَه ذو « داشرإلا ياده . 

 هللا ىَدُه اوُلبق يذلا َنْيِْوُمْلِل ةّصاَخ وز هو قیا ةَيادِعو * 7 م و ےم و
 مهو هللا مُهَقْفَو ه هداشرإو

 هني امرك (ُدَْحلا هلق الضو اس ےر هب نمو: لوق
 مُه ْمِهَيجاَحِل الضو ہن امرَک ْمُهَّل حّضَوَو مَ نيو مُهاَعد هلا ييي

 ذأ اوعاطأ اوما وأ اورمك + مُهلَع يي هلق العو لج هللا ام كِلُذ ىلإ
 ص o موس #0

 امناو (مُهْنَع ينغ ُهّنَأل وو ءالَعَو لج هللا ٌنورْضَي ال ءاوصع

 قرط مَ نيب ها مهي هيَمْحَر نم وهف ؛هَرَرض وأ ةف مولع عار اڌ

 ٌلوقعلا مُهاَطْعأو ةَردقلا مُهاَطَعأو «ةوقلا ْمُهاطْعَأَو رش قْيرطَو ریا
 ھ الہ

 .عفانلاو راضلا نيب اهي نوزيمي يتلا

E E ج 
 اول



 ب لوألا ءزجلا

 هالك تولا َدْنِع ةراشبلا نأ ْمّلْعاو :هللا هَمِحَر فَلَوْ لاق 3
 ای نيب لاقي وُنَجلاَو هللا ىضرب هللا بيبَح اي ثب :لاقي ؛ وساراَشي
 .راّلاو هللا بضع وللا ودع اي شبا :لاقیو «مالثإلا دعب كا 2

 :حرشلا
 تاس” ہر ےک 9 و ور عطل صمد 7

 رش انیوُم ناك إف ؛ توا دنع شب ارفاک وأ ناك ًانِمْؤُم رضا
 ي ا قا ات مر

 تومي الف « رايو هللا بضع مي فاك ناک ْنَِ ِةَّنحابو هللا حر

 َنِم دوزتلا وأ NTO ےڑآ ملي وهو الإ

 هللا بح وللا َءاَقِل بح نَم» نأ ثیدح ا يف َءاَج اَدَهَو ءةَحِلٌصلا لاَمْعَألا

 كرت سي :َلاَق تولا ةركي انلك هولا لور اي شاع تاق اِ
 هَءاَقِل هللا بف 2 ءاَقِل بی ےہ مر امنو ٤ ةَشِئاَع اَي

 كه اقل هللا ضيف لا ءاقإ ضيف رالي رؤاكلاو
fle e hl 

 الو مهئلع ف یک رک اک ٹکا کئ لا 0ت اک نذل ان ¥ i ىَلاَعَت لاقَو

 رک ع ۸ب ص م 2 نا را رس حاس ي
 2 هلا اس ١ واف تيل "ست اقو ءء۳ سیم < ا رور مه

 ر81 رام مس کم

 او اون رک الو أو لآ ےس کہا ٤ ةَكِكَمْلا مهيلع َلْوَتَت لر اوُمَشَتْسَا

 )١( يف ٌمِلْسُمَو ء(٦٦٦١مقر٦۲۳۸/ ٥)وجُٔیِحّص یف ُیِراَخْیلا ُهاَوَر صّحِئجو)٤ /۲۰٦٢رقم۲٦۸۳(
 هاورو ء(٦۲۳۸/ ٥)ٗيِراَخْبلا هقلعو ؛ہظتماصلا نب ۃَداَبع نع مُسْْمٌ)٤ / ۲۰۱٢رقم )۲٦۸٤نع

 .اهنع هللا ىضر ةّشْئاع



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔۔

 آ قومي ذإ رک ولو :یّلاَعت َلاَقَو [۳۰:تلصف] ودود رکی لا
 2 > ےہ مس مھل رس ےک کس سس سس 2 رص راحو

 4 و رحلا باذع أوقوذو مھرٹداو مههرجو تورص ةكيلملا 1 اورق ڪ
 ۔[٥٥:لافنألا]
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 بل لوألا ءزجلا

TEيف ىلاَعَت هللا ىلإ ٌرظْنَي ْنَم لوأ نأ ملعاو : هللا هَمِحَر فلم ا لاق 1 مّ ”ت و ەە ماع ا م ےن  

 لاق امك ؛مهسوؤر نيعأي ءءاَسّنلا مث ؛لاجرلا مث «ًءاريضألا ةنجلا
j4 ل کہہ م م ينو ماض د يو نصمم مه 2  

 ال ءِرْدَبلا ةَليِلَرَمَقلا ٌنْوَرَت امك مكبر نْوَرَتَس مكلإ» :4 ہللا لوُسَر
 روو ےیر۔ ه س 3 - مو 2 م

 .رفك هراكذإو بجاو اذهب ناَميِإلاَو : هتيؤر يف نوماضُت

 :حرشلا

 اڌَه اَمأو ءس اَمِل دْيِكأت اذهو «ةيؤرلا تاب يف ُثْحَبلا قبس
 .ليلد ىلإ جاتحيف فلما ُهَرَكَذ يذنلا بيرلا

 و و

 (177/1)ّقّبَس ام رظْنا )١(

 صو



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 الو رق الو ةقدئز نكت مل اھٹا مَلغاَو:هلل مح ر فل لاق 161

 لاو مالكلا َنِم الإ نيل يف ةريح الو ةَلالض الو عدي َالَو كوكش
 ىَلَع لجرلا یہ ءوبجعلاو لاو ءارملاَو لّدجلاَو مالكلا

 لإ هلأ ِتکیاء ف رد ام # : لزق لا هللاو «لاَدجلاو ا ِءاَرملا

 يفكلاو 0 ىّضْرلاَو ميلنشلاب َكيَلَعَف 14 :رفاغا * أورمُك يلا
 2ر م

 .توکسلاو

 :حرشلا
 و و o قل ق رر رے رم

 رواجتلاو هلاي ی

 ُكْيَلَع (توكسلاو وفكلاَو راگالاب یّضّرلاَو میلا َكيلَعف) : هلو
 كإف كيكلشنلاو لدجلا نَع فكلاو ءهلوس َر مالكو هللا مالكل میلا
 كلذب عيتقاو و ہلوُسَر مالكو هللا مالكي خا. .ةريح دیر لب ؛ كِلَذ ْنَع يِهْنَم

 ہک حبصُتو ماَهْوَألاَو كوكشلاو نراوا نِم حيرتسا و يدتهتل

 ايش لكل انان نآرقلا اذه لزا هللاف « ٍةَرْيصَب

 )١( اَم رظنا سَبَّقَ)1١1/1- 1۰۳)

 ےس شش ارس سس تم



 لس لوألا ءزجلا

 يف راثلا يف قلا بدعي هللا ناي اَمْیِالاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3
 «مهتحتو مهقوفو مُهفاوجأ يف ٌراثلاَو ؛« ليسالسلاَو لاكذألاو لالغألا

 ادر ءِراَّنلا دنع هللا بدعي امل :َلاَق ٌیطَوُفلا ٌماَشِه ْمُهْنِم ةّيمْهَجلا نأ َكِلْدَو

 و ِهِلوُسَرَو هللا ىَلَع

 ؛حرشلا

 لاكثألاو لالغألا يف رال يف قلا بدعي هللا نأ ُناَمْيإلاَو) : ُهلوَق
 یس الَعو لج هللا (مهتحتو مُهَقْوُفَو مُهفاوجأ يف ٌراثلاَو ؛لیمالّسلاَو

 اتا دْوْفَو ْمُه کوا + « مّنْهَجِل ْبطَح يهف ؛رافکلا ِداَسْجأ َراََلا همم عدم

 يذلا + للاي ر ٌداَيِعلاَو مِهِماَسْجَأَي ٠ دقت مهب < هش ۰ :نارمع لآ] "3 ا لئ

 رهضب عل مي مت ہک او کف تے رود ہما ےس عش تا و ر
 هللاق ء٢۲ -۹ :جح لا4 رح نو ی مو عو مهنوُطَب یف وب

 لعتشتو مهي بهت َراَّلا ّنأَو ءراقكلا ناد ىلَع عقي بيِذْخَتلا ّنأ 0

 ال مه :لاَق ْنَم ةَلرْعْلا نيو 4 ميا مسو قوم نی بصي مهي
 27 رو ص لا ےس ےک م

 اماو ءطقف راّللا دنع نوبي امنِإو ھياَْجأ رانا لوت ال ٌنوْبذعب

 الا دقو مَ : :نآرُعلا يف لوي الَعَو لج هلو! الف مُهماَسْجأ
 ال يلا ملال :ةَماَقلا ّمْوَي رانا مهي ٌرْعَسُت ْنَم لوأ» : لوقُي لیلا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 يئاري يلا دِماَجُكاَو ءِديقدص يف يئاري يلا قصا ويلوپ لمعي

 "”ىداوجي

 .هللاي ٌداّيِعلاَو ِهقتُع ىلإ ُهاَدَي لّ هنأ : هاَنعَم نم (لالغأل)

 اللْغأَو اساس تري مم اَ +0 | تالآ ایئر
 ُلاَکْلَالا ,۲ : لمزملا] 4 اکی الاكنأ ابد 9 ٤(« ١ :ناّسنإلا] 4 ًاريعسو

 :ريعسو لالغاو ليمالس للاي ةاعلاو َنِيِدُْتلا تاوذأ

 نيو داهم ْممَهَج ني مک )+ (مهتحكو ْمُهَقْوفَو مهفاوجأ يف ٌراّنلاَو)
 .[5 :١ فارعألا] يلدا یت َالَدَكَ و شارع مهَقوف

3 E 

 .ہلظ ةَرْيِرِه يبأ نع (۱۹ ۰٥ مقر ۱۳/۳١۱)هجیحص يف ملم ُهاَوَر )١(

 س



 لوألا ءرسجلا

 سمخ ةضيرُفلا ۃالص نأ ملْعاَو : :هللا هَمِح 7 فلولا لاق 71

 الإ كَ رسل يفد ءاهتقاوم يف مقبل نوف ايا تاَولّص

 نِ لقأ : :لاق ْنَمَو غذا دقف ؛ سْسَح نم رکا :َلاق ْنَمَف ءبرْغلا
 اناس ٌنوكي نأ الإ « اًهِيقوِل الإ اَهْنِم ایش هللا بقي ال «َعَدَتبا اقف ؛ سمح

 نيئالّصلا َنْيبْمَمْجَي رفا وكي وأ ءاَهَرَكد اذإ اهي يأ ٌروُدْعَم هلق

 خر .ءاش نإ

 :حرشلا

 ناكرأ ْنِم م يالا نکرلا ال يهو ٌمْیِظَع ناش سمخلا تاّولّصلا نأَش

 عاّمْجِإِب رفا َوُهَف اًهيوُجَوِل ادِحاَج اھکر نمو «نيئداهشلا دعب مالسإلا

 ىلَع ٌرفاك ُهنِإَف اهيوُجْوب ِهِفاَريغا َعَم الساكت اھکرٹ ْنَمَو «نيِملسملا
 رکا نا :46هلوق ليلدلاو ءِءاَمَلُعلا يوق ْنِم حبحّصلا

 ْنَمَف ؛ةالصلا ميو اکی يذلا دهعلا» : لوقو ٠مي ُهاَوَر قالّصلا

 ْلَب ؛ اهيوُجْول ًادِحاَج اھکرت ْنَم لقي ملو ار اذه فک دقف اھکرُ
 - مسموم -

 .اًهئاَصقيسا عيضوم اذھ سيل قر ٹک ٍةلدأ يف ل ممع

 .4ظرباج نع ۲ :۸۱مكز۸۸/ )سوم يف ملسم 0

 نباو «(۲۹۲ مقر ۱۳/۵ا رلاو /۳٤۹(« )دملا يف هنأ مامإلا ُهاَوَر (۲)

 نسح :ّيِصْرّلا لاق ةد يرب نع (4717مقر؟1/1١1)يِئاَسّنلاَو ٠ یر داو

 .(18/ ١)كردتسملا يِف مكاحلاَو ء(١٤٢۱ مقرال٠ 0/ ٤)نابح نبا ُهَحَحّصَو ‹ (حيحص

 تا ہہ ل بل



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 لے لاق ءِةّلْيْللاَو مولا يف تاولص سمح ىَلَع تّرَقَتسا تاَولَّصلاَو

 نأ ةداَهَش ْيلِإ مُهوُعذ اَم لوا نكيلف» : هل َلاَق نَمْيلا ىَلِإ ًاذاَعُم َثَحَب امل
 َسْمَح مِهْيَلَع ضَرَتفا هللا نأ ْمُهْمِلْعَأَف كيدل كوُباَجأ نِإق هللا الإ لإ ال
 َقْوَف جارْلا ةَ هيم ىَلَعَو بلا ىلع تصرف دقو "”«..تاَوَّلَص

 .اھييمَهَأ ىَلَع لدي امم ؛تاوّمَسلا
 5 0 ےھت ےس اھ اکر و هم ا 8ے ھي م 7 43 رو ص ےہ

 هاما o مام 04 هه همي یر ماعم ت و اض د

 ےل

 يتاَولَص رشَع نع ةَدِحاَولا َةالّصلا ءاًمِلاَكمأ رٹَعب ةتسحلا نال ؛ ناریل مع

 يف ِتاولص سمح يهف ِلَمعلاپ اما ءٌۃالص َنوُسْسَح ٍةَفَعاَضلاب يهف

 .ةّيللاو مولا
 يف َداَز نال ؛ عدم وهف سمح ْنِم ُرْكَأ ِتاَوّلّصلا ّنِإ :َلاَق ْنَمِف

 ةَفئاَط هوم امك «ٍسْمخلا َنِم ُصقا اَّنِإ :َلاَق ْنَمَو .هنِم سيل ام نيل
 ! ثالث اَھنِإ لالا لْهَأَو ِةَعِدتْبلا نم

 َلاَق ءتاَولص ُسْمَح َنيِمِلْمْلا عاَمْجِإَو ٍةّنِسلاَو باتكلاي تاَوَلَّصلا
 نا در رجلا اشو لي یس کر ىينّقلا كدي والا رقأ )+ : ىلع
 الو ءهلَمَعبَو هلوقي اهب ل يِّئلاَو ء۷۸ :ءارسإلا 4( اتوم تاك رجلا

 £ تو وم ابنتك تیز مولا لع تاک ہللا لپ : یلاعت لاق ؛ تاقْوأ ےس

 نط سابع نبا ثٔیِدَح نم (۱۹مقر)ٌمِلُْمو ء(۱۳۳۱مقر)یجٔیحّص یف ٌيِراخْبلا ُهاَوَر )١(

 ےہ چپ جس كسلا



 س لوألا ءزجلا

 هل ةر يو هللا لوس ام ةددحم / ِتاقْوأ ىف ةّصوُرْفَم : يآ “3١ : ءاَنشلا]

 وأ ما ناپ ءرڌحلا لاح يف الإ اهتيقاوم نع اھُجاَرْخِإ روج ال ءِهِلَمَعَو
 2ك 70 7 جے و 2 e کر پی کب ز 9 2 024 اع ر 0

 يف ةالصلاي ةردابملا هيلع بجي 8 | وأ ركذ اذإف تقولا جرخ ىتح يبست
 م رکے وق رور ماض مع ر ع عمو تورس ےہ ےہ 8م دم £

 ال ءاهركذ اذِإ اهلصيلف اھْنَع مان و ةالص يس نم» : لو لاق ءيتقو يا
 َ و ۔ےےہ .٠

 .''”٤كِلَذ الإ اهل ةرافك

 و یک وم هس ھم مث َ ھو رک دو توا یا توا و م2 ےہ ھو رے 4ے

 هنال ؛ اهالص ولو هني حصن الف اهتقو نع اهجارخإ دمعت نم امأو

 7 2 م م 2 2 چ 2 - كا ہے 0

 هاوه بسح ىلع ةالص ىلص اَمَّنِإَو ءاهي هللا هَرَمَأ ىِتلا ةالصلا اص مل
 م

 ىلإ ةَبوتلا يلف ءاَمألّص ولو هنو لبق مل تقولا ِنَع اًهَجاَرْخِإ دمعك اإ مل وو ھے
 قالصلا ىَلَع ةّظفاَحملاَو ٌلَجَو رع هللا

 :ُبرْخْلاَو «ناّتعکر :ٌرجفلا : یی لوسرلا اهني : تاعكّرلا ددعو

 مرآ :رصعلاو ءوتاّمَكَر ميرا :رهظلاو ءِاَّهلا ريو اھل ؛ تاَمَكَر ثالث
 .تاَعكَر ٌعَيَرَأ : ءاَشِعلاَو ءوساَعكَر

 ؛ُءاَشِعلاَو ُرْصَملاَو رْوظلا : نْيَعْكَر ىلإ ةيعاَبرلا ُرَصْقُت :ِرفّسلا يِفو
 تر 4 1 203 ۔ے ہہر رے ے6 و ا

 اذل ڑپ نآرقلا اهي َءاَجَو ؛ةييولوسرلا نع ةتياثلا ةنسلا كلي تءاج امك

 11 :ءانسسلا 4 ةولصلا َّنِم اورصفن نأ حانج رکیلع سيلف ضر ا يف برص َ - 'سا 1 5 1 ۶ 7 2 12 ےک 5 ۶۰ هي
a 

 ر فو رو مم 7 ٠ 2 0 ھی طاعدم

 نع (٤۸٣مقر۷۷۷/۱٤)ۂحیحص يِ ُمِلْسْمَو ؛(۷٥۷٦ مقرا /١0 ١)هجيحص يف يراخبلا ہاور )١(

1 55 
 . 02 نس



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 رو اھل رصقُت الف برغل امأَ نيك ىلع ةیقاَب يوف رْجَفلا ام 27 ما

 له يف ُثیِداَحأألا تءاج اذكه اغ تراص تو اک ٍراَهَنلا

٩ 
^0 2 zo م ع 

 ْنَع جارخِإ ْوأ «صقت ' وأ ِۃدایزی اهيف ےک ےک نأ جال زوجت ان قالَصلا

 .اهتقو

 و وع



 س لوألا ءزجلا

 رَمْتلاَو ةضفلاو بالا نم ۃاکڑلاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 8

 نو ءٌرِئاَجف اًهمّسَق نإ , ولا لور لاَ ام یل ؛تاوالاو توا

 .مَلْعَأ هللاو ٌرئاَجَف َماَمالا ىَلِإ اَھَفَد

 :حرشلا

 يف ةالّصلا ةّئيِرق يهو ءةاكّرلا : مالسإلا ناَكْرَأ ْنِم ثلاَللا ُّنْكّرلا

 .ءارقفلل ءاَيْعَألا لاَوْمَأ يف ْموُلَْم قَح ۃاکزلاَو

 :عاولأ ها هر هيف بحت يا لاوْمَألاو
 َنِم اَمَهَماَقَم ٌموقي امو ءةَضِفلاَو ْيَحّلا :ناَدقّتلا :لوألا ٌعْوْنلا

 .ةّيدَقنلا قاَروألا

 .متْعلاَو ؛ٌرقبلاَو « ليولا : مالا همي يناثلا عونلا

 ٍراَمّقلاَو ب یا و 0 راو 2. راخ ا : ثِلاَقلا غونلا

 عييلل ضَرْعُت يتلا ْمَلْسلا يهو :ِةَراَجّتلا ُضوُرُع :عيارلا عونا
 2ئ

 نَه ادع ام ااو < ءةاكرلا انف بحت يبل ةيوكرلا ُلاَوُمَألا يِه ِهِذَه
 سپیس 0 3

 5 صا ایل مریم رم

 هيل اذهف عربتيو قدصَتُي نأ ناَسْنإلا دا 2 اذإ ةعّبرألا لا ومالا

 عيماو عْربتلاَو ٍةقدَّصلا

 2 هده

۶ 

 eC باب



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔-

 هيلع بجي (ٌرْئاَجف َماَمِإلا ىلإ اَھَعفَد ٹو ٌرْئاَ ف اًهَمسَق نفل :ُهلوَق
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 ٤[‹ :ةرقبلال 4 ہہوا وا ہل اصل ویا )+ : یلاَ ِهِلَوَقِل ءقاكزلا 00
 لوول وهو ءاهعفدي نأ لاملا تیا لع وت ءاهوعفذا : ا او
 ءةبجاو ُهَتَعاَط نال ؛ هيل تر هالو مالا الط اذإف ٠ .اًهْنَع
 اًهياَحْصُأ “ري ةاكّرلا يف اَب ليسري ناك لق یبا ّنأل ؛ مفادلا ہم ار
 را
 كلذ يف اك لوسا حام َوُموُقَي ومالا ءالوو .اًهيقِحَتسُم یلَع اهعزویو

 .لاّلا ُبحاَص اًهْنَع ل لووسلاف اًهبَلْطَي مل اذ ام ودب ْنِم

 ےہ ¥



 س لوألا ءهزجلا

A 

 نأ ةداهش مالسإلا لوأ نأ ملعاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1

 .ةلوسرو هدبع ادّمَحُم نأو هللا الإ هلإ ال
 .لاق اّم َدْنِع وهو ءَلاَق امل َفْلُخ َالَو «َلاَق اَمُک هللا لاق اَم ناو ]1

IA"اًهلك عئارشلاب ُن ناميولاو . 

 :حرشلا

 ا : يأ ملا بلاط ايما اهي ْمَلعاَو : : هللا ُهَمِحَر لاق
 م 1

GEGEساس ريب تب عام تر رش  

 امُه .هللا ُلوُسَر ادَّمَحُم ّنأَو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : مالسإلا لوأ نأ

 كيل لس ال لربح ثيډَح يف مک «مالئمإلا ناکام لا نرل

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ م مالا : لاق ؟مالسإلا نَع يتربخأ :لاق»
 تنم مخ مج لف

 «ناَضَمَر موصتو « ةاكزلا يِتْؤُتو «ةالّصلا م ميقّتو ولا ُلوُسَر ادّمَحُم مح ناو

 ."”«ًاليبس ِهيَلِإ تْعطتس سا نإ َتْيَبلا جحتو

 اف ذأ تو : : لَو لاق سلا هيل ىَع عدي کن ہی

 ھر ھم م

 مامو ينه اوُمّصَع اًهوُلاَق اف هللا الإ ل ال :اولوق تح سائلا

 ىلإ اذاَعُم لَسْرَأ الو "”«وللا ىَلَع م مُهِباَسِحَو مالسإلا قحب الإ مُهلاومأو

 مهوع اک ا يَ بالا لأ نم ارق ي اک كّنِإ : هَل َلاَق نیلا

 ..كظباطخلا نب رمع نع (۸مقر)وحیجحص يف ملم هور )١(

 ثیډح نم (٢۲مقر١/٥٦)وحٔیحّص يف ٌمِلْسُمَو ء(٢۲مقر۱۷/ )ويحس يف ٍيِراَخْبلا هاَوَر (؟)

 نا رمع نب ہللاِبَع
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ےس

 , وأ ا ٤ ڌهف للا ُلوُسسَر ًادّمَحُم نو هللا الإ َهَلِإ ال نأ ةداَهَش : هيل

 لي 4 ُنَواَهَتِي رم اما .مالسإلا نيد ىلإ لحدا وُ هال ؛ ُساّلا ِهْيلِإ
۵ ro 

 اًذّهف ؛ ةريصاَملا ةیوعدلا جمالا ٍ وأ ِتاَوعدلا باص نِم دي متهي الو

 اًمِهي ظلم ِنْیثَداَهشلا َنِم ُدوُصْلا لو ا لْنصألا اذهل ٌفِلاَخُم

 .اًمُهاضَئقمي اَمْعلاَو اَمُماَنْعَم ةف فرم عم اَمهب ظفلَلا دوُصَْلا نك 7
- 

2 

 دي ام ل

 ناف «ُهْنِم لبق ُهّنإف هللا لوم رك ار / م ّنَأَو ٠ ہللا الإ َهَلِإ ال نأ دش ْنَم نِكل Jo يي اس رت يا ت ع عا ےہ
 م

 نكرم ن رگ هاناو ا نيام مَرَّ نإ ميلا وَ امه ماقتا
 كِناّسِلِي قِطْلَت ناو كيلقي دقت نأ : هلل هللا الإ َهَلِإ ال نأ َةَداَهَش ىَتْعَمَو

 ء ہللا ةَداَبِعلا 2 : فرتعَتَو َرِقُتو

 کللاذ ام کو قحلا وه هلآ تاب تلد )+ : یلاعت لاق «ةّلِطاَب ُهُتداَبِعَو «لِطاَب

4 

 4 موجو کرو ُلَِِنْلا وه وه هنود نم تروعدي

 ٦. : جح ا

 مو ممم

 هيأ ًانطاََو ارهاظ فرتعت نَا : هللا لوس ا نأ و ةداہش ىنعمو

 ادَھَف ؛ هتلاَسِرب هِنِطاَب يف ُفِرَتْعَي ال َوُھَو هيتس وطي م ان هللا لوسر
 و سس ہہ ول

 ےس مَع هللا آو سأل اوسر َكَنِإ دش اولاق نب یر لا كاج اإ + :ىلاَعَت لاق , قفاتم

 ترويج ١ روم ( ےگ نقتل نإ ثبتت کاو هوس كن رر ے ۔وجم << ل وهمس وجل ورم ےک
 رر مہ ص7

 ۱٦١۷(. :نارْمِع لآل 4ٗ ف س ا مههآوفأب

 نط سابع نبا ثْيِدَح نم (19١مقر)مِلّسمو ء(۱۳۳۱مقر)وحٔيحّص يِف يراخبلا هاَوَر )١(

 ر اس



 س لوألا ءزجلا

 رم اَمْيِف ُهتَعاَط :يف هللا ُلوُسَر ادّمَحُم نأ ةَداهَش ىَتْحَم صيف
 ۔|ن را ہے مم مرصع ور 20 “ھ2

 امي الإ هللا دبي ال نر (ٌَرَجّرَو هلع یھت ام بانتجاو ایا ا ا

 ی سہ ےس

 .عرش

 ناک امو )+ ُهلْيتمَت كإف ر رٗمای ئل وُسَرلا رَمأ اذإف ہَرَّمَأ اَمِيِف ُهْثَعاَط

 نمو مهرَمأ نم یک کک لكي لأ [نأ كرت هنأ یت ا موم الو ِنِمْؤَمِل

 ۰ :بازحألا] 4پ ايم الص لص دق أوس هلآ ںوتی

 ةّيضاملا بْیَقلا روُمأ ْنِم ءايشأ ْنَع ِلقَرخأ رخ ات هَ ةقيددصت

 الا وُم نا إ ۴ىّوهلا نع قطني ال وهو وي ربا امي قَّدَصْيف ؛ ِةَلَبقَتسمْلاَو

 یومیہ یوي یو
 يبول ن أ سم

 يو هنع تحص
 مم سرم 7 ھو وہ مم ےس قور سه رس

 رجزو لورا ُهْلَع ىه ام باتجا :رجْزو هنع یھت ام باَئِيِجاَو

 اا لم ا وو مہ سہ لاک ا امو )# : لا ِهِلوَقِل كل 0

 .[۷ : رشا ِباَقِعْلا ديس هللا ن٥

 لج هللا نع افلم ےل وُسَرلا ةَحَرش ام : عرش اَمي الإ هللا َدَبعُي ال ناو

 ؛ كيلا اهب ماي مل يتلا تاقارُخ او ِتاکدْحّلاَو عدبلا يفي ادو ءالعَو

 هز تتخمر اكرمأ هي ِهْيَلَع سيل المع لمع ْنَم» : : لَ لاق

 ينسي مكْيَلَع» ««ِروُمألا تاكدحُمو مكاّيإود ہر وهف هن ُهْنِم سيل ام اڏَه

 )١( صاامُهُجْيِرْخَت قبس /04(.



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 اهْيَلَع اوُضَعَو ءاّهي اوكّسَمَت ءيِدْحَب ْنِم َنْيدْهْل َنِْایشاأَرلا و ِءاَقَلا َةكْسَو
 ةَعْدِب لکو «ةعدب ٍةكَدْحُم لک نإ ؛ روُمُألا تاكدْحُم مو و مكاو < « رج اوثلاي

 تارا طا يهف هلع ُلوُسرلا اهعرشي مل ٍةَداَبِع لكو '''ةلالّص

 هللا ىلإ ٌبرَقُت الو هللا نَع دب ةَعْدبلاَو ءةَعْد اھل ؛ م مولا اَهِيِف لب ءاهيف

 .لجو رع
 ادّمَحُم ّنأَو هللا الإ هلإ ال نأ ةَداَهَش مالا َلّوأ نأ مَلغاَو) و

 :ةالّصلا ُهَدْهَب ياي من لا هو لوألا اركرلا اذه (ةلوسرو هدب
 ةيقب مث ءمارحلا هللا تیب جح م ؛ناَضَمَر وص م ؛ ةاكّزلا ُهَدَْب يأ م
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 حم أَو هللا الإ هَلِإ ال ْنَأ ۃَداَھَش : نْيئَداَهَشِل ةعيات اهلك نيدلا مارش

َ 

 م دنع وُهَو لاق امل َفلُخ الو لاق انک "0 نأَو) :ُهلوَ
 هللا َلاَق ءادبا كش ِهْیَلِإ قرط ال َلاَق امك ةف الَعَو لج هللا َلاَق اَم (لاق

3 

 وهم 2 9 ہک ر نم ۔ ےک ے وچ وص 17

 لأ نم ٌقَّدَصَأ ْنَم ء۷۰ : ءاّسّنلا] 4ک a : ىلاعت

٠١ e 2ه 2 5 04 2 3 .اَذِإَو یار ةئاحبس هللا ني قدصأ دَحأ ال : يأ ء۲ : ءسال 4ک الیق 4 نم 

 رک آ کیلو ,ہدعو هنا فل ال ہا دعو چ هفلخي ال هاف ادعو هئاحبس دعو هو  ے سد يمس سس و27 . جہ مو ۰۹% 0 e PO O ا سس

 دعوت اَذِإَو ؛هَدْخَو ُفلخي ال ةف َدَعَو اذإف ۰ مورلاا 4 تروملعی ال سات
 سل اهم ولام َ ريماس وا

EE : 9دعولا اغوئلاو دعولا نبي قرف ہ LL 

 )١( قبس تخْریجهًا)ص/٤۲(

 سس یت 9سس( لسسسسسسس سے.



 ت لوألا ءزسجلا

 ديعولا عقوُي ال ذقو ُحَمْسَيو وفي ذق الَعَو َلَج هللاق : ُلْعَوّتلا امو ءادبأ
 سما يمس وو لو

 0807 هلام هنو الطفو ءُهئاَحْبُس هم مح يو

 اهَلْرَْأ يتلا عِئارشلاي نالا بج (َهلُك مزار ناَميإلاَو) : ق

 اووف ا ليصْمتلا يف ًاليصفتو لاّمْجإلا يف ًالاَمْجِإ ءاّهْلك ِهِلْسُر ىَلَع هللا
 4 سا محرر ےس گم تم جے" ےہ وور اص واس جہ ہہ ک۹

 بوغعتو یحساو لین او رٹو ا لإ لزنآ امو انْيْلِإ لزنآ ابو اپ ام
 مور و يع 27 ڈے ےہ جگ ے رس ےص

 نیب رفت ال َمِهْيَر نم وبيلا قوأ امو ٰیّیِعَو یسوُم قوأ آَمو طاَبَسَدلاَو
 ےس 4 هب ھم ص اص 7 2 م جو ےس

 زنأ امو وشاب اکماء ل رف 3“ :ةرقبلاا نولسم هل نو هني لح

a2ے ےس ا ور  

 امو طاس و بوععیو قحسإو َليِعلَمْسِإَو ووا کرا اکر کک

a4 e Lad 2ہو ج۶ ير  

 نحو مھٹم رلحأ نیب قرف ال م مهر نِ ويلو ٰیسِعو ٰیموم قوأ

 نِمؤنو ءاهيبِمَج ةيهلإلا عئارشلاب نيو رح ء٤۸ :ناَرْمِع لا4[ نوفل

 ہے ري ص مہ بش رو اک اک ھ سوا م ص ی ےس 5 7

 ىَرْخأ ٍةعيرشي كلذ ُخّسْنَي م هبيم ايام قو لكل عَرشَي الَعَو لَج هللا نأ

Soroهيب بر را سم  

 ةترسار ةعيرشي ءاج #4 حم تو ا ب ني ارؤاج نيا تیا

 .ناکمو نامر لكي ةَحِلاَص ادا رال ْحَسْنُن ال ءةَعاَسلا موق نأ ىلإ

959555 



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 25 ل ما صف ھس 8ص سب مڑ ”deol ھھ رو ست
 عيب اَذِإ لالح عيبلاو ءارشلا نأ ملعاو : هللا ةمحر فلؤملا لاق 7

w4 @ 7ٌریِرْثتُهَلْخْدي نأ ريغ ْنِم «ةّنسلاو باّتکلا مکُح ىَلَع َنیِمِلْسْلا ِقاَوُسَأ يف م 8ٹی م به م۲ یھٹ َ 74 : ص 2  
 ٠ * هب َه و 7 7

 .ملِلِل فالخ وأ نآرقلِ ٌفالِخ ْوَأ ٌرْدَغ وأ ٌمْلظ وأ

 :حرشلا

 تم نمو ىَلاَعَت لاق «ُلالَح َءاَرَشلاَو َمْيبلا نأ ُدِقَتْحَ

 مکلوئآ اولكأ ات ال أوُمَماَء حمدا اهي 0 0

 2179 :ءاسلاا# کن نیاز نع ةر ے کرکت نأ الا ! لطلاب مڪي

 رم کر ارينا فا ناف ان اولا نذل اا

 ٌةرَكَضلَأ يضف اک © رکعت رکن کل یک کید میلا اوردو

 اوکداو ٭ « قژ رلا اوُبلْطا : يأ أ هلأ لشق نب اکا لا فاوڑژ یا

 اہف کل حبَسم # : داسا يف لاقو 5-٠١ ةعُمجلا 4ک َنوُحِْلْفُن وخلف کلم اريك هلل

 4 ا كوع یا ب یھ ا © د لاَصآلاَو ٍوُدْعْلاَ
 ال : :لاق لَب «نوُرِجاَتيَو نوعي ال : ھ۳ مهيهلُت ال ۰-۳۷ : رولا

 م عم َنوُلَصُيَو ا دچاَسلا ىلإ َنوُرْضْحَي لب ولا رك ْنَع مهراج مويه

 بّيْطأ ْنِم ُءارشلاو عیبلاو .موئارشو مهيب ىلإ َنوُفِرَصْنَي م ٍةَعاَمجلا
 ؛ةَمْرَحَملا داوُلا عيب نم اَمِلس «ةعيداخ ا َنِمَو شيلا نم اًمِلَس اإ بيرماكملا

 ْنِم اَمُهّنِإف ؛ تالا نيم الا عيبلا مس ااف ٠ ءاّبرلاَو ما َّرحلا لماع و

 ,تیناکلا تطأ

 ب ي وم



 ل لوألا ءزجلا

 الف َنيِمِلْسملا قاونمأ يف ْبَلْجُی ام (نيِمِلْمْلا قاوئسأ يف عي اَدإ)

 م وللا ةحاّيإلا َلْمصألا نال تک

 ادو ةف ولا 06 طوق درك ذاب سلاو باتکلا مکُح ىَلَع)
Jorمّ( ل سو حْيِحَص علا ن0 ولا کا لا طوره كرر رش َ  

 هناف عا
5 ٠ 
- 

TT E 

 يف َلَحَد اذِإ اما ندع وأ مل ذأ ریرذ هك ُهَلُخْدَي نأ ريغ 7 سر رت

 نِم ذأ .راَمِقلا َّنِم حبصي هل مارح هاف e و ريِرْغَت عيبلا
 اَدَهَو يقیقح رْيَغ ِرهْظَمي ةعْلسلا ُرهظُي < يقيقح ياي رطب نب عا ادا ومص ص

 يهو اَهيلِإ َرظاَنلا ْبِجُْي ٍرَهظَمي عّلسلا راهظإ :وُهو سيدا ىَّمَسُي ام
 .هِفالِخي نطابلا يف

 مّن علا ىَلَع َنَبجُي ناب تام ىلع اره َعابي ناي (ملظ و
.- 

 : یلاَعَت هللا لاق ء" ضار نح لا امن :و لاق ؛ضارت ْنَع بلا

 3 ا ليکا مكتبي مككوتأ اولُکأَت ال اونَما٤َ ترذلا ایام

 ىّضِر عيبا ةّحِصِل طرتشيف ۹ :ءانسسلا 4ک کنی ضار نع ہر 2 تركت

 هيف هل ًانوذام وأ عئابلل اكلم عيبملا نوک ؛ ةَعفْنلا حام الام عيبملا ٌنْوَك «دشرلاو «ىَّضّرلا : يهو )١(

 ال ازجنم نوكي نأ نما نم ةفرعم «هميلست ىلع ةردقلا ءعراشلا وأ هكلام نم دقعلا تقو

 رانمو ء(٤-۔ ٢/٦۲)عبرلآ ضورلاو ؛(اهدعب امف٤/۷)حلفم نبال عدبملا لا اکا

 .(۲۸۷/۱-۲۹۰)لیبسلا

 يبأ نع (۷٤۹٥مقر۰ ١/١ ١)وجبحص يف نابح نباو ء(٥۲۱۸مقر۷۳۷/۲)ُةَجاَم نب باو هاَوَر (؟)

 .«تاقث هلاجر م حيجص دانسإ» :(۱۷/۳)ةجاجزلا حابصم يِف يريصوبلا َلاَق « قط يردخلا ديعس

 س سس بس سس ال



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ب

 مسه ع
 الإ ءٌملظ ُہَراَبَجِإ نال ؛ كلذ ىلع اربجم ال ِهِراَيَيْخا دعب نوكي نأ « عئابلا ٤  2رام سو هَ 57 2 مشرک 0 ساو سا 014 4
 مكاحلا نإ ءددسي نأ یباو نويد هيلع نوكي ناک قحي هرابجإ ناک اذإ ي رز هام مب اک وعام و 27 ٤ اكل اف ميس و َ

 تھ شرا ل رم وو كرس انامل و د اک
 .قحب الإ ورکللا ْعِيَب حصي ال :اولاق اَذَهِلَو « قحي هاركإ  2ھ7 2 7ھ هم َ وم ب

 نہ و



 ب لوألا ءزجلا

 نأ بعل يفتي هلآ هلل د كلور لغو لانج ر فول لاق 43

 ميو «تومي ام ىلع يِرْدَي ال ُهّنأل ؛ ايٿدلا بحَص ام ام ادب ةقفشلا ةيحصت

 ريل نم لَم لك َلِمَع انو لجو رع هللا ملي ام ىَلْعَو هَل مم
 است لا ني طار ا هيمفت ىلع وفرنسا ِلُجَرلِل يبي
 ْنِإَو ءلْضَفيَف هللا ُهَمِحَر ْنِإَف هود َفاَخَيَو «وللاي ُهّنَظ َنيِمْحُيَو ءوتْوملا

 س

 بلذیف هبذع

SoS 

 :حرشلا

 ءاَجَرلَو غوا نیب مج ولا أ :يِهَو ٌةَميِظع لاسم هاه
 20 تاو

 ةَمْخَر نم طو طقف ُفاَحَي ال ءاَجّرلاَو فول ا نيب ِهِلاَمَعَأ یف ٌريِسَيف
 مہ ےہ

 :فسويا# تور کلا یل لا | ولا حور نی شڪي ال ُهّنِإ : ىلاَعَت لاق هللا
  Eوان کت  Eتاتا ( 1<

 ہلا دت ن نو وطقم ال هسا قلع ارم َنِزَلَا ىِداَبْتَي لف )+ ء٥٤: رجحلا] (4

 اڈَھَف < تک ےہ 2107 :رمزلا]

 ىلإ ُءاَجّرلا ُهُجِرْحُي ال نکل لَو رع هللا وجرب كلڌكو «موُمَدَم كوخ
 دامو ل حول ولا كم ا وک لب هولا رك نو ابا

 وه : ةَدللا يف ُرْكَلا قولا كمك َوُه سیل ہو هِلاَمك ْنِم َوُهَو هي
 ق اذه ناك اإ < كني رم ال تبي يقي رثقلا ىلإ ىذألا لاَ

 ینا کالا ہت



 يراهيربلا مامإلل ّمثسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 يا هاو وقل ےہ مو صا م 7 o ہ۔ ۶و o2 © 0 2 و 0. ۶ 2 2 4 5

 هنم لدع اذهو «نورعشي ال ثيح نم ةبوقعلا مهيلإ لصويف ‹ نيقيسافلاو

 ةكم Aro ورم ع هوي

 ‹زوجي الو ملظ اذهف قح ريغي ريغلا ىلإ ىذألا لاصيإ ناك اذإ امأ ا یک و ور 2 4 0-09 » ه6

 ہل ؛ٌدوُمْحَم رهف الَعَو لج قلاخلا ٌركم امأ «َنيِقولُخملا ٌركم َوُه اَذَهَو
 هللا ركم َنْیَب «نيرمألا ریپ قرف اذھف «ىلاعَتو هتاحبس ُهْنِم طسقو لدع . ب مل اهم oro س قم 0 02+ 2 447 ° 0 ټ ےس لوټ م

 de ل ےس 3

 :ناَرْمِع لآ 4م نكمل يڪ هنو هللا ركحمو اورڪمو  «قولخملا ٍركَمَو

 اَمَلَو ء ىَلاَمَتو ةَئاَحْبْس هم امْلُظ سيل وهف مهل ءاَرلا باب ْنِم اذه ء٤
N Arٌلْدَع اَذَهَو «مُهِل ةبوقع مهي هللا ركَمَو اوركم ‹ مهركُم ىلع بترم وه هک  

 معو
 ا
 هله

 ىّتح ةنِجْلا لهأ لمَ لَمْ مكذحأ إو :ثيراحلا يِفَو «ىَلََو ُهئاَْبس
 الا لهأ لمعي لَمْ باكل يلح قف عار الإ اهو کب نوي ام
 برم ُءاَرَجاَو ءراّلا لها لمعي َلِمَع هلأ ببسي را لذي ءالي
 ءَراَللا َلَخَد ِراَللا ٍلْهَأ َلَمَع َُمْمَي هلأ ُهيَمِتاَخ تئاك اّمَلَو ءِلّمَعلا ىلع

 ايي هيب ںوُکَي ام ی الا لأ لمعي لَمْ ْمُكَدَحأ ذم :ُسْكَملاَ و
 ''ماہلْخدیَف جلا لهأ لَّمَعب لمعي باتكلا هيلع قيسيف «ٌعاَرذ الإ
 الإ ُلَخْدُت ال ُراّئلاَف هيلع َتاَمَو ةا لَهَا ِلَمَعِب َلِمَع هاي اهّلُخْدَي
 ُناَسْنإلا رعي الف .مٔیتاَوُ اب ُلاَمْعألاو ٍلَمَعِ الإ ْلَخْدُ ال ةو ءِلَمَعي
 نمو ملم نيَو ِنِمْؤُم نم غاز مک میلا َنِمَنَمََِو هيماقيساو هجالّصي

 ۰ 7 هن 6 م ت Q4 م ہے وي م" م <
 (17547 مقرا /١77 ٤)هِحْبحّص يف مِلسمو ء(٣٣۳۱مقر۱۲۱۲/۳)ۂجیجص يف يراخبلا ہاور(١)

 سس سس. ے7۳ ي سم



 02 لوألا رجلا

 ءتافلاحملا ّنِم لمح ام مهم لمح ام مُهَعاَرأ الَغَو ٌلَج هللا ماع

 طِلاَخُيَو ْغْیَرلا َنِم ْنَمَأَي الق سف يكرم هيت ىلع نان ماي الف
 بوُلق» هيض یّلَع نمي ال «نقفلا يف ظن «مهيلِإ عمم تے 0

 ُلیِلَاَو ويشن ىَلَع ُنَمأَي ال ''؛نَمْحّرلا ا :

 نکا بد اپ ءاَمَصأْلا دیک نأ ٤ یو و ینّبتجاَو # : 3 ہر هيلع

 هغ ىّلَع نمي ال ُناَسِْإلاف e1 ۔۵٥۳ : ميهار نزل 4( سالا س ایک َنللَص

 هللا ِةَمْحَر “ري طق الو ناك حما یک وو ٍةَمِتاخْلا َءوُسَو ةنَتفلا

 مالسإلا ىَلَع تومي ِةَّموَللاِبهْيَلَع ء هللا نمي دق «ساّنلا رفكأ ْنِم ناك ولو

 ءاَذَهَو اذهل ْضَرَعُم هاف ايلا ديق ىلع ماد ام هلال ةا ُلُخْدَيف

 .ميتاوخ ای ٌلاَمْعَألاَف

 طق الو لاب ُهّنَظ نی (َُيوُنُد فاو «وللاب دن َنيمْحُيَو) : لو
4 

 م70 م ©

 .هّللا ة ةمحر نم

 نیب عمجی لب ءٌفْوَخ ُهَعَم سيل ٌءاَجَر وُجْرَي ال يِنْعَي (ُهَيوُنُذ فاَخَيَو)

 ابر انتوعديو ترآ ف توغر اڪ ْمُهَّتِإ 9 ىاَجَّرلاَو فول ا

 َنوْعَدَيَو تارا يف ٌنوُحِراَسُي اوُناكو ءاَيْنَأ رم اا ارو

اقع “رم ًافْوَح : أ ارو ؛وباو يف اعمط : : ينعي ابغَر هللا
 ءاييئالاف :هي

 َرَخآلا باجل ا توكيو اناج َنوُڈُخَأَب ال بارلار زيف را ن نوم

 .الأط ورمع نب هللادبع نع (۲۱۵ ٤ مقر ۲۰٤٥/٤ )هحبحَص يف ٌّمِلْنمُم ُهاََر )١(

 سس يول



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 بِناَج َنوُدْحَأَي الو فو ا باج َنوُكْرْيو ِءاَجّرلا َبناَج َنوُدُخَأَي ال
 .ءاَجّرلا بج َنوُكُرْيَو فٴوح ا

 يف ُهلِإ :ُءاَملْملا لاق تولا دنع ًاصوُصُخ ىللاي ُهَّنظ ُدْبعلا َُسَحَيَو

 باج بلي تولا َدْنِعَو ءًاطاّييخا وفْوَقا َبناَج بلي ةَحّصلا لاح
 نِکَل ءِراَمثسالاَو ةَبوَلاَو ِلَمَعلا ىَلَع رقي ايلا ِلاَح يف ُهنأل .ءاَجّرل
 يف َءاَج اَدَهِلَو ءءاَجَّرلا باج ُبْلَعُيَف ءيَش ىلع دقي ال تولا َدْنِع
 . جَو رع لاب ٌنَظلا ني َوُهَو الإ مكذحأ تومي ال» :ثيدحلا

 نأ قبس امك اذه (بلدبف بدع ْنِإَو «لْضَفِبَ هللا ُهَمِحَر ْنَِق) : لوق
 یی الو + ْمهِلاَمْعَأ ىَلَع الإ مھدی الو سالا ُمُعَنُي ال الَعَو لج هللا
 ٤٩[. :فهكلاا نك یو

FFنہ  

 اط ورمع نب ہللادبع نع (۲۸۷۷مقر٤/٢۲۲۰)وجُیِحّص يف ملل ُهاَوَر )١(

 سس! ےس سس



 ب لوألا ءزجلا

 لک هي ملْطَأ ىلاعت هللا ناب ُناَمْيإلاَو:هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 تایل مو ل وما یف وكام یل

 :حرشلا

 لق ل بام نيقولخلا نم دحأ الو بتلا ملي ال #4 يبا

 اغا بعلاو ٥ : لمنلاا 4 ذه لا الا | بتلا ضاَلَو ومس يف نم لحي ال

 ةالّصلا مولع ثلا ٌنِكل < هَل ال نحت ٍلبْقتْلا يفو يبضاملا يف ءاّنع

 می تب

 22 ىلاَعَت لاق < اا رت لیا ق6 اهي ا لا

 الإ ا۲۷ ~17 :نٰل 4[ ٍلوُسّر نم ٰیتقزا نم لإ( ادل ۃوہجَع قلع رھظ اق ف

 .ىلاعتو ُهَئاَحْبس ُءاَشَي اَم ىَلَع ُهُعِلْطُي هللا فإف : يأ لوسر نم یّضَكَرا نم

 امه : : لاق نْيربَقي اوُرمْف هي هباحنصأ عم يشم قل وُسَرلا ناك : الم

 هللا :ناذَعَي ِنْيَرْبقلا نيڏه يبحاص نأ اورعش ام الا “نابع

 ُهَعَلْطَأ امم اذه نايل الإ : : لاق يلا E حط

 .مالّسلاو ةالّصلا ُمِهْيَلَع لّسْرلا صئاصَخ ْنِم اَذَهَو هيلع هللا

 نبا نع (197مقرا /1٠ 1)هحّيِحّص يف ملو ء(٢۲۱مقر۸۸/۱)وِحْیِحّص یف ُيراَحْلا اور )١(

 نم سابع



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 طارشأ ْنَع لي ائرّبْخَأَو :لبقتسملا يف يتأي ام ىلع هللا ُهَعَلْطَأَو

 لَه اًنكرْذُت نا فاَخََو َرَدحَن نأ ِلْجَأ م ْنِم ءنتْفلا نع اربح ءةَعاَسلا
َ2  

 ےس ےک رر ت4ل كل ِع

 نأ أ لجأل ٍرْيدحَتلا ةي توا اًنريخأ وت لع نوک رومألا

 كو َنيعْبَسَو ثالث یَلَع َةّمألا هَ قرتفتسو» : لاق ارڈج َدُحَأ
 يف قاردا لصحتس هلأ رپ هني ےن اده قدا الإ راّلا يف هلك

 عم بدن الو قحلا ىلع تب ألجأ نم رأت مو نأ
 سا

59555 

 )١( قبس تَحْرِیْجْةُ)١/1۷(.

 ےس مچ سس سس



 لس لوألا ءزجلا

 قَِتفتَس :َلاَق كو هللا لوُسَر نأ ملْعاَو :هللا ُهَّمِحَر فل ا لاق ٦
 2 21 ص ا ر م . رد ۶“ ص ا © قرس جب 27 ر

 :«ةعامجلا يهو «ةّدِحاَو الإ راّلا يف اهلك ةقرف َنْیِعْبَسَو ثالئ ىلَع يم
 .«يباَحْصأَو َمْویلا هْيلَع اتا ام» : لاق ؟وللا لوُسَر اي مُه ْنَم :ليق

 :حرشلا

 ٹال ىلع يا قرئفَتَس» :َلاَق كي وللا لوُسَر نأ ْمَلْعاَو) : هَ
 الَعَو لج هللا ((ٌةَعاَمَجلا يهو «ةَدِحاَو الإ ِراَلا يف اهلك قرف َنْيِعْبَسَو

 لا ار كو امیج لا لب اوٹیکفاو یَا ىلع عامنجالاياَنَرَمأ
 سو اب ےس م2

 امنِإ ءىس يف مهم تسل اکی اواو مهيد ًاوفرف بلآ نإ رپ 20٠١ :نارع
 اونوکت الو ء۹١٠1 :ماعنألا £ َنوُلَعْعي اوا مهين مث ہللا ىلإ مهمآ 4 سب رم 2e ے رخ ص وربع 22 2 ہہ سررت

 لال 4 ٌميِظَع ُباَدَع مه کوو تيل ماج ام دعب نم اوفلتخاو أوفرصت نياك ے یم رےہ رس گر و رسم ۔ مم ور ےس و رر ےس 2
 0 ٥س م ٠ َ سا 2000 2 0 2 ا مو

 هللا باتكب ماصتعالاو عاَمِيْجالاِي اَنَرَمَأَو قرفتلا نع اناهتف ء١٠٠1 :نارْمِع
 ھ ےہ ےہ اک ب ل یے ےک َ 7 ممم ي م

 يدا یی

 فَرْفُتلا ُروُجَي الق ء۴ :ماعنألا# وليس نع مكب قرقنف لبشلا

 دوهي القت را ءداَدجَألاَو ءابآل ادِيِْفَتْوأ ءءاوْمَ اعل فالتخالاو
 امّنِإَو ءنيدلا لوّصأو ةَدیَقَعلا روُمأ يِف ُروُجَي ال فالَيْخالا « ىَراَصّنلاَو

 عوجرلا ْبِجَي ْنِكلَو لّصْحَي اَدَهف ِةيهقِفلا لِئاَسَلا يف فالي الا اأو

 ةودرف ءىس يف معن ناف :ىلاَعَت لاق «لاوقألا َنِم ليلدلا هيلع ماق ام ىلإ

 )ل



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ -

 7 د رس ےک و وس م 1 2 ھہ و ے 5 2م
 4 یوا ۾ ا O يد یک حالا و ویو للاب ونمو مک نإ لولو هل لِ

2 

 یف وت 7 ةديقعلا نال ؛ روج ال َةديِقَعلا ىِف فاليخالا اذا ء۹٥ :ءاَسّشلا
 ,داھتجا لح - ك ۰7 3

 لْهأ ْنِم طبی رو دهتجي 1 کف : :طابتّيسالاو ِهقفلا ِلِئاَسَم يف ماو

 ال ْنِكَلَو مِهِرَظَت تاَهْجُو يِف َنوُفِلَتخَي دقو «داهتجالل يلهو ملیلا
 نو ا سر تو هللا باتک ك نوعي لب يفالتخالا ىلع نوقبي

 لْهأ بهذم اذه .مهيأر اوكرتو ول ي اودخأو ةوعبت ليلدلا ُهَعَم َن ناک

 اورا : لوقت نأ أ ويل وما اندر يا اڈھَو ءةَعاَمهاَو نسا
 اذه :ُلوُقَتف ءَنوُلوُقَب اَمُك ٌةَمْحَر ملا فالو ہو ار كحاب رك سلا

 لالا

 للا نأ ىلع 4 7 مح نم ا( : هلو ٌلَدَف ء۱۱۱۹ -۱۱۸ :دوها
 ھ8099

 ؛ةمحر لا باذع فالیتخ الا نَا ىلعو اول مل هللا مُهَمِحَر

22 

 ةّنسلاو باّتِکلا ىَلِإ اوُعَجَر اوفَلخا نِإَو ءاوُفِلَتْحَي مل نال 4 ةمحرلا

 ذأ ام ؛ٍةعاَمحاو سلا لأ ةق هذه طل اوُکركَو حیحّصلاب اوڈخأف

 ةقيرط وله تسيل ءنالفو ءٌنالُف هپ لاَ امو ویر ىَلَع لك ی

 قفاوي اَم َنوُسّمَلَتَي «تاَوّهّشلا ٍلْهَأَو ِءاَوْهَألا لْهَأ ةقيرط هذه اا
 لوك مهتبغر فلات امو < قفا ویو , لاَوُمَألا َنِم ْمُهّاَوْهَأ ەر و ولادك ل هابل سا

 ٍةَمْيَألا لاوقأ ؛ نم تيار ال ىِنَعَي ہا ق قودحأي يذلا مامولا هب لاق ولو

 ب mp سس ےس

 د

| 



 لس لوألا ءهزجلا

 و

 .ةئوضفري مُهنإف موتابغر ُفِلاَخُي ام اّمَأ «ْمِهَتاَبْحَر َقِفاَوُي ام الإ ِءاَمَلُعلاَو
 اَمَو وی اوُڈُخَأ ْمُهاَوَه قفاو اَم ءْمُهَءاَوَهَأ نوبتي مهنا ىلع ُلْيِلَد اڌهف

 ےہ (I دوم 0 4 ےب سمس ا موو س کز ريا و راق یے اگ ار

 هی ىَداَني يذلا َّوُه اًذَهَو للاي الإ ةوق الو لوح الو هوكرت مهاوه فلاخ
 - 4-0 ٹا وک و ےس قے س ھے ںی و مم ےہ ےس

 يِفو بِلاخلا ىف تارمتؤملاو تاودنلاو تالجملاو فحصلا ىف نالا

 ولرو 2 مل جر ا ر 7 ےک
 عسون اذامپ ! سانلل عسوُت :نولوقيو فالِخلا نوجوري «يتايئاضفلا

 اوسيل اهلهأ ىلا لاّوقألا عم باَهلاَو ءةّتسلاو باتكلا كرب ؟ساػلِ
 الإ مهلاوقأ ْنِم ْذُحَأَ نأ اَنئوُهْنَي مهو 21؟نوبيصُيو َنوُفطْحُب « َنيِموُصْحَم 8 ° o 5 سو ص سم مومو 5 5 5 3 مسا. هم

o2ٌرْمَأ اذھف «ليِلَدلا ِتفلاخ اذإ مهِلاَوقَأ ِذْخَأ ْنَع ات وهني مه «ليِلَدلا قفاَو اَم هلو 1001 0  

 .ساّنلا ىلع نولي نيذلا ءالؤهي اوليا مْويلا سالا نال ؛ ُهَتَقِرْعَم بجي
 ثآلك ىلع يما قرتفتس» :لاق لي هللا لوُسَر نأ ملعاو) :هلوقف 4 م مح گرم 2 2 سم عك خو qe س ھو 27

 هام يف مے رہ 7 و 2 ر ے22 ساه ر ا

 عومجُمي حيحص ثيولحلا اذه (')مۃةَدِحاَو الإ راتلا يف اهلك ةقرف نيعبسو

 ھو و ۔ےےہص هم ہو ٤ر 7 4 يد جب هم یر یس 2

 :ةقدصي عقاولاو هيلع اوتو ةمئألا هجرخ لق : ةريثكلا هتاياورو هِقرط

  © o2مع مر 2 71 ےہ مت مت نسم سو 5

 .ةقرف نيعبسو ثالك ىلع قرتفتس ةيدمحملا ةمألا وله نأ ةوربخأ ثيح
 مم رم « ” mmھر رو  Eوص ہم 24 یہ ٤

 ءاهلوصأ ورله نيل ؛ قرِفلا وله نم رٹکا كاتهو ؛ قرِلا لوصأ هدهو

 2 7 ھر ٹیپ ٠ 5 ے2 ساو هم ےس مو 6 41 7 را

 يهو (ةدجاو الإ ءرانلا يِف اهلك نيعبسو نيتْنْنا يعي ءرانلا يِف اهلك

o 2سم 7 ٠ کہ ےس اکو نوا وع وو ےس  oلَو لوسرلا هيلع ناك ام لثِم ىلع ناك ْنَم يهو نوعبسلاو ةكلالا 1 2  
 ا ہہ سہ تک 2 ا نك 2 7 7 هم. 3 ناو ع شرم اص م

 لومسیو ‹ةيجانلا ةقرفلا ىمَسُت اَذِلَو رانلا نم ةيجان هدهف ؛ةباحصاو

 )١( قبس تَخریَجُهُ)١/٥1۷(.

 ا لا



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ءراَنلاي َنوُدَعَوَتَمَو :َنوُِلاَخُم ْمُهَف مُماَدَع امو ءٍةَعاَمُلاو ٍةّنْسلا لَهَا

 اڌَه ْنِم ُدَحْؤُي الف .َراَّنلا ُمِهِلوْخُد يف ٗءاَوَس اوُسیَل .هِتَيصْعَمِل َراّنلا ُلُخْدَي

 .ةرفاك اهلك قرفلا وزه نأ ثیدح ا

 ًادحاَو َناَك ولَو ا ىَلَع ناك ْنَم : ةعاَم ا (ُةَعاَمَجلا َيِهَو) : هلو
 :ىَلاَعَت لاق وَلا ىَلَع لذت الف اًهَدْحَو َةَرْيَكلا اّمَأ ءةَعاَمِلا وه اذه

 41117: ماعنألا] 4[ 5( لیس نع دول تب ضال ف نم رك حطت نا #

 :فسويا * َنيِنِمْؤْعِب تصرح ولو ساكلا حس امو :  یلاعت لاقو
 4 نيِقيسافل مهر | اندجو نإو هع ْنِغ ھر ل اتدجو امو ۳ ٣ ص ص ي ی چ 0 تح e و ےک ہے 7

 ولو قا ىلع ناک نمي ةربعلا ؛رثکلاب ةريعلا تّسْیلف ٠١١[« :فارعألا]
 ةَعاَما رهف ادحاو ناك ولو ؛َنيِليِلق اوُناك

 مولا ِهْيَلَع انأ اَمد :لاق ؟وللا لوُسَر اَي مُه ْنَم :ليق) :هلوق
 و لوُسَرلا هيلع اَم ىَلَع ناك ْنَم ءيا ٌقيِرطلا وه اذه («يباَحْصأَو

 موك ماس م

١ ¢ o 

۴ 



 ب لوألا ءزجلا

 باطلا نب َرَمُع ِةَفالِخ یل ُنيّدلا ناك اكه : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ھو ۶ 2 7 ےگ ےس ھر مس 2 ريل سہ
 ءاج هذ ناَمثُع لیق املف ءَناَمَلُع نَمَز يف اذكهَو ءاهلك ةعامجلا هذ يسود م م ےہ وو ےس ر وک 22-2

 ْنَم سالا َنِمَف ءاقرف اوُراَصو ءّاباَرْحأ سالا َراَصَو «ٌعَدلاَو فاليخالا
 .هّْيلإ سائلا اَعَدَو ءوي َلِمَعَو ءدي لاقو ءرْيْغّتلا لٗوآ دنع قلا ىلع تب

 :حرشلا

 ةَعاَمُجلا ہلظ باطلا نب َرَمُع ِةقالِخ ىلإ نیلا ناك اذَكَم) :ُهلَْف
 نوُفِلاَخْلا ناک َنيِعباَتلاَو ةَباحصلا ةايَح يف (َناَمْلُع نمر يف اَذَكَمَم ءاّهلك
 ةوقو مالئمإلا وقل كيدو ءْمِهِرْيَغَو ةيردقلاك سالا نيب نيسم َنْيفَتْحُم

 5 رو وا

 ءاَدوسلا نبا هل لاقي میلا َنِم اًيدوُهَي الجر ُدوُهَيلا سد نأ ىلإ «نيِمِلْسملا
2 

 ةفالخ يف مالْسإلا َرَهظَأَو ةتيدملا ىلإ َءاَجف ءيِدوُهَيلا اًبس نب ِهطادْبَع
 4 0. َ . 2ک 2 ماو د ما رو ےس وو

 مالسإلا یعّدا هال «سلاجملا یف َنامْتع تپ لعجو ‹ نامش
2 

 م
 8 ۔ وس ري ريب مه سر ۶مو 7 یہ ٥ئ

 داغْوألاَو ُءاهقسلا هرضحيو سلاجلا يف ُهَموُمُس ْثفْنَي دْخَأ مت ءةعذخ
 ا م ۔ “2غ م EE 7 so کے ےگ تل و سم ت م

 ءلاقلاو ليقلاو بسلا َنَوَوِهَي سانلا ْنِم رک وأ سانلا ضعبو «لاهجلاو
 ص رہ جہ رپ 520 کدو و سو 2 م ا ےل ہہ هم 20 3

 دجوو «رصم ىلإ بهذ «قئيولملا ْنِم درطو هل “طف املو هيلع اوعمتجاف

 بت ر ےہ مو, ينس وو ےس ےس سوى و 5 ۶12 2 ع 2مم 5 وک

 بسو «اهيف همومس رشنو ءاهيف سمغئاف قاقشلاب ةروهشم رصم یف ةيرق
 س ھ وک ا اپ ےہ و 5 7 ے تک س ےس مال 5ڈ ہمہ هو

 ىلإ اوؤاجف «ةوقو حاليم اھَکَم ةباص مهنه نوكت ٍةَياَهْنلا يِف مث ءَناَملُع
 مى م سم مک 55 رق سم اور , 7 و ا 7 : ہو ےس 0 ے9

 صحدو مهباجأ هن نامثعف َهَلوٌوطْحْيَو وةيلع نوصرتعی ہلظنامنع

 27+[ ٤ 7 7 0 جو 2 8 2ٰ ۔ 0 و 2 o رب سأل

 مث ءائیش انلمع ام اولاقو قيرطلا يِف اوُمَوالَت مث ءاوعجر مث «مههبش
 سلم ھم ا ل صبا

 اوعِفادي نأ اوُداَرَأ ةَباحّصلاَو هيب ىف ُہوُرَصاَحَو هلظَناَملُع ىلع اوُمَجَر



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 سوا ص ر

 ففي ةو ةّثْفلا ةيشَح كلذ رع ىهن هذ َناَمْلُع نِكلَو ةفيلخل ا نع
 يري ا ةَعَجارمَو ةرَواَحُم ايف ةلاسلا نأ لم ىلَع كلذ ْنَع مُهاَهَ ءاَمَّدلا ہہ ري سام

 ليل هيلع اورق و وج ا ايش اوُكِرْدُي مل مه اور امل مك < مُهَحِنَقُي نأ

 اول لوف الو ةا موتاهبش نااار امل هم ماي يناثلا
 اوناك نيل يف ُساَّنلاَو جحلا يف ذ سانا ْبَلْعَأَو ٍةَلْفَع يف ةّصْرفلا اوزه
 يف هْيَلَع اوُرفق ا ےہ ءَنْنمآو نما
 تها نا ولي وو , هفطاديوش هول يب يف هللا مم للا
 ؛ ةنلا تمدح رئَئيِحَف حملا 7 لاس یّتح فحصم
 الو رمُمِل الو ٍرْكَب يبأل ْتَسْيَ اَنأَو يلع قالا نأ يبا اه ىَعّداَ
 ٍءالُؤَه ناو ل ہللا لوُسَر يصو وه يلع او ٗيلَعِل يه امنو امنع

 یَعَدا اَم 5 الع نأ بيجَحلاو .يِلَع ني ًاباصِغا اًموُدَحََو ةقالملااوُمْلَظ
 ًاعاَسَو اعيابم ناك لب ءاّهي قحا اا لاق الو «ٍةفالخلاي بلاط الو ءاَذَه
 نيب ةلقفلا تّلصح كلذ دنع ءاعییج #4 نيراش كارلا ۽ ءافلخلا د زاوخإلا ًاعيطُمَو

 م 6س

 8 َدْنا يذلا ٹثیپخلا تھ کیلا نيب لاتقلا لصحو 02

 نيا ىلع لمح نا حْیحتص هل بْ هللا کلو يمينا فوم
 نم ل ر در تم م
 للو مالسولا ؛مالثسإلاب ًائيَش َلِمَع ام تل لق ْنَم ْمُهْنِم لق ةحم

 eS تر بس

 سس م پن و

 .د (#نامثع لتقم ةنتف» باتکو ء(١/١٤١٢۱)يرجیوتلا دومح خیشلل ةعامجلا فاحتإ :رظنا )١(
 .(۱۳۳ -116 /۱)نابغلا دمحم

 ستت سس( ©©©



 ل لوألا ءزجلا

 مناص ظ 8ظ یو مو ہے

 ثيرخلا اَذَه ْلُصْحَي ْمَلو «ْمُهاضْرَأَو # هللا ليبَس يف اَدَه ْنِكَل ٍلْثقلاَو

 .هلل دم او لِئاَط ىلع

 ال هنأ ىلع لدي امم اَدَهَو خدام لقب فلا ةف 0

 ٍةمألا يِف ارش ْبّبَسُي ِهْيَلَع جورا أو ءِرْمَألا يلو ىلع جورا روُجَ
 ۃاَمد نوم مشأو .ولّھَعلا كِلَذ ْنِم نف يف ُساَّنلا ُلاَرَي الو ءِءاَمِد كفسو
 ِراَکلِإةجُحيو ٍروُمألا قالو ىلع جوُرُخلاو ةفلا ىلإ وعدي نیلا ثا

 ل 72

 نم رَدُخا بجي (ٌعَديلاَو ٗفالَحْخالا َءاَج 4 ناَمْلُع َلِيق اًمَلَق) : هل

 ا يف مالكا ڙو ال هلأ «ةهرْشأ يف لماس الر الملا اعد

 الو ىَلَع ورخ ا ٍمَدَعَو ءةَعاطلاَو عساي اک ىّصْوَأ ات هلو ءِروُمُألا

 ٹکا دخ ىلإ راست تامار واول ار ءاوُراَج ْنِإَو ِروُمألا

 قا لوُسَر تا است حیرّصلا

 لو دنع قا ىَلَع تيك ْنَم سالا نی ءًاقَرِف سالا َراَصَو) : ةلوق

 تبث فالَخالاَو ُقَرفلا تلصَح ال( اَعَدَو هب َلِمَحَو هب َلاَقَو ءٍريْیََلا
 هكر اونا كاف يلق وز اقم ل او ولا نع ودنا 0
 eS 00 تودہ

 مُھْنِم ےس ےس

89 9 ۶ 

 يو ےس



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ةعيارلا ةقبطلا ِتئاک ىح اًميِقَتْسُم ٌرمَألا َناَكَف : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ؛ عديلا تّشفو ءادج سالا َرّمَعَتَو «نامزلا بلقلا نلف ينقال يف

 ميش لَك يف هللا ِتَمَقَوَو ءةعاَم او قلا لبيس ريع ىلإ اعلا كو
 .ةباحصلا نم دَحَأ الو ءلق وللا ُلوُسَر هب ملكي مل

7 

 ينب ةقالخ يف ةعيارلا ةقبطلا وح تناك ىح اًميِقَتْسُم رْمَألا ناكف) :هل

 فالخلا دار (غّدبلا تشفو ءادچ سائلا ريو ءناَمْزلا کف نآلف

 َرَهَظَو نيالا ُدْهَع َءاَج ىح لما نوُرقلا و راضيا دعب فلا تّداَزَو

 ةّيمهجلا لوقي اوُدَحأو «قِاولاو مصل ُہَعبتَو «يسابعلا نوُمألا مهيف
 ضخ اوو « نارا قلي لولا َوُهَو هيلع سلا لَ اوي نأ اوڈارو
 .حَرْحَرَي ال محلا ولو تيا قحلا َنِكلَو َّرَخآلا ضْعَبلا اوُيَرَص صو قتال

 ْنَم َنالا ريك (ِةَعاَمُجلاَو قا لبيس ريع ىلإ ةاَعدلا َرْككو) :هَلْوَق
 مُمَو ءواطفلا اتم تخ اقر واَءاَمج ںولوگیو :اَعُد مل ولو
 ماقينسا نمم هللا مِحَر ْنَم الإ ءلالّضلا ىلإ سالا ةَوْعَد نوديري

 لهو ءقَح ىَلَع اف هټوعد يف ا لوسرلا عمو ٍةّنسلاو باكلا ٍةَوْعَد
 ىف ري یک ےس يديم وكب ةرعدلاب نيل نع لك ك4 قحلا ۃٰوعَدلا يه
 46و يلح ناك ام ىلع رسب ناک ٹا ويَلَع ریس يذلا هڃهنم

Jr o لوسرلا ِهْيَلَع ناك اَمِل ًاَِلاَخُم ناك ْنِإَو لا ةَيِعاَد ُهّنإَف هباحصأو 

2100 



 س لوألا ءزجلا

 كانه ءٍاَعّدلا نم ُهَنِإ :هلوقي رتغي الو ءلِطاَب ىلَع َوُهَف ةوعدلا جَهْنَم یف

 َلاَق اذَهِلَو "غ لاق اَمَک اهي ُهوُفَذَق ْمُهَعاَطَا ْنَم َمّتْهَج باَوْبَا ىلع ةاَعُد
 ءّنالا ٌعِقاو وُه اَمَک (ةَعاَمُجلاَو قلا ليبَس ٍرْيَغ ىلإ ۃاَعُدلا رگکو) : فول

 يف رُت اَذِإَو ءءاطِفلا اذَه تحت مالثمإلا ىلإ ٌنوُعْدَي مهنا َنوُمُحْرَي ريك

 .اماَمَت السوال ةفلاخم ٗتَدِجُو مهتافرصتو مهجن

 الو ءال للا لوُسَر هی ملك مل ءيش لک يف حملا تَعقوو) : هلو
 ىَوْعَدَو لاقلاو ٌليِقلاَو فالتخالاو ُمالكلا رك (# هياحصأ نم ٌدَح

 َوُهَو ةّنسلاو بالا ِهْيَلَع َّلَد ام ىو ُلِحَمْضَي اَذَه ّلُك ّنِكَلَو ملیلا
 : نْيرمَأ ىلإ جاني اذَه ْنِكَل « ميقا طارصلاَو ُمْیِلّسلا مون

 هباَحْصَأَو وسر ِهْيَلَع ناك اَم هی فرع يذلا «مِفاَّنلا مْلعلا :ًالَوأ

 ءِلالّضلا ٍةاَعُد ْعّم وأ ملا َعَم حرر الو ُتاَبَقلاَو ٌرْبَصلا :ًاينا
 اَم ديدّهَنلا وأ ِباَئِعلاَو موللا َنِم كَباَصَأ ام ىَلَع ُريْصتَو ءاتیاگ نوک لب
 4 رومألا مزع نم كلذ ا كباصأ ام لع ربصاو  ريصت قحلا ىلع تمد وچ ہم مس ےہ ےہ رر ب مصر مح يي سمر ھآ یہ E رج رک وف

 :نامقل] 7 ١[.

 222 فو ےس ا جا تو « مومو م سب 7 ٠

 ىلع ةاَعُد معد :لاق ؟رش ْنِم رْيَخلا كلذ َدْعَب لُهَف : تلق :هيفو هةفيذح ثیدَح نم ءزج )١(
 ءال ْنِم مهد :لاقف .انل مهفيص ءهللا لوُسَر اي تلق هايف ةوفلق اهلل مُهباَجَا ْنَم يح فاول هيمو ه6 دا یھ وت کھ یر و و ۹3 و IAL سوم ھا 6. مام همام ۔ہ
 ءمهَماَمِإَو َنیِمِلسُملا ةَعاَمَج ْمْزلَثد :لاق ؟كلذ ينكرذأ نإ يِنْرمْأَت امف :تلق هائَئيسلاي نوملكَتيو هرم سام ۔ص ه م" يم امم قور و م at ro f ¢ ر2 و 8ھ سس 8ج “روس
 .(۷١۱۸مقر ۱٢۷٥/٣ )وحٔیحّص يف ملو ء((٣٣١٣۳مقر۱۳۱۹/۳)هِحٔیِحّص یف يراخبلا هور



 يراهبربلا مامإلل ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ِنَع لجو ٌزَع هللا یھ دقو ةقرفلا ىلإ اََعَدَو + : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق
 نے را ىلإ اَعَد لکو أ اض مطب َرفَكو ءةقرفل

 رثأ نم واش يف سالا اوُممْطَأَو هل ملح ال نو عاعرلاو ا نب لد

 :ْمُهنيد يف وفوخ ىلع قحا ْمُهعْبتاَف ءاّيثدلا باقع ْمُهوفوَحَو ءایلا

 .مُهاْلُد يف ٍةبغرو

 ؛حرشلا

 هللا یھت (ِةقْرْقلا نع لجو رع هللا یھت دقو و قرف ىلإ اَوَعَدَو) : لوق
 مر  صح حس م Arete وھ ےب ےس ایس وہ و دو

 مج ام دعب نم ًاوملتحاَو اوفرش ناک اووکک الو # :َلاَقَف ةقرفلا نع
 اج ام دب نم الا کلا ابو نب ik ٹل ٥ :نارٰمِع لآل ٹن

 .ملع نع اَمنِإَو لج ْنَع ال اوقف مه ك٤ : يبل 4 هسا م م

 وله اض اھُضْمَب رفكي قرفلا تراص (اضَْب موضع رفكو) : و

 9 ؛ مهلك ٍلِطاَب ىلع مَا ىَلَع لبلد اڌو ٌمهْيَلَع ةَرِهاَظ ةميس
 2 مُهضحَب يِلاَوُي اَمَلإَ ا ا ْمُهْضْحَب رفكي الف نا هاو «قحلا
 مم یم ماوس مه رر هم 8 رس

 نورك ال كلڌكر ؛ نوحصانتیو نودضاعتيو یس دی وس

 نودع هو رف ىلع ُةنسلاو بالا لد نم الإ ىَرخألا قرا
 الو ءورفك ىَلَع ليدل ماق ام الا تعا ؛رْبفکَتلا لأسم یف

 رئألا اذه يف َنوُلجْمَت



 ب لوألا ءؤ جلا

 لْمَأ ةّميس هذَه (ُهَفَلاَخ ْنَم ريفككو هيَأَر ىلإ اَعَد ٌلكو) :ُهلوَ

 ري اني زج لك ابر متي رثن اٹک رہ : ىلاعت نان ءلالا
 «عِقاو اَذَهَو ابك نوفلوي ءابثك : ينحي 4 از ء۳٥ نویز £ حرف

 ول مُه ءوْيلَع مُه امي َنوُحَرَْيو «مويڙجو مبهم رص بلا نولي

 نم يلع مُه امی نور ْمُه نک «َنوُعجْرَيْمُهّنَأ يجرَل لْهَج ىَلَع اوئاک

N 0مهل هللا َنِم ةبوقع ورلهو  

 اهلا اوللض (ُهَدْنِع َمْلِع ال ْنَمَو غاَعَّلاو لاهجلا لّضق) : ُهلْوق

 نورا ال مهنا ملیلا لْهَأَو «قحلا لها امأ ءمُهَل َملِع ال ْنَمَو ا

 .لطاب انآ نوفرْعي مُهّنأل ؛ تالالّلا هِذَهَو «قّرفلا وذهب

 باَقِع مُهوفوڪو ءاّيندلا رم ْنِم ِءيَش يف سالا اوُعَمْطََو) : هوَ
 ٠َ ۶ ة6

 (َمُهاَْنُد يف ٍةَبْعَرَو ءمُهثيد يف يفوح ىَلَع قلا ْمُهَعبَئاف) هل
 ل رو
 .لا ا يِف اعمط لطاب



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 َنْيِموُتكَم كسلا لهأو ةّمسلا ِتّراّصف :هللا ُهَمِحَر فول لاق
 ءىش ووُجو نم نوُمَلَْي ال يح ْنِ اوُرفكَو ءتو ةعذبلا ترهغو

 ىلع ههو وِرْمأَو هماكحأو هيايآو برلا رف انكم « سايقلا اوعضوو

 ھ مع هود و 20 و . >" مل 5 -
 هودر مهلوقع فلاخ امو ول مُهَلوقُع قفار مق مهئارآو مهلوقع

 ههراَيد فوج يف َءاَبَرغ سلا لهأو «ةبيرغ ةئسلاو ءابيرغ مالسإلا ٌراَصف

 :حرشلا
 2 ص و ها ميل یگ 208 1ف ص ےک وذو
 ةعديلا يت 1 نيموتكم ةنسلا لھاو ةنسلا تراصف) : هلوق
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 ہر مس و سا

 ٌرْشلا لهأو و رخ رتل ذأ نع نأ نب تا

 نها لطابلا لأ «نيتوُبكم وسلا لأ راع ؛ الا بقا وکم
 يف نوط قر يف طا لَهَا َرَهظ د ءنإو مودي ال اَدَه نکل

 ماَمِإلاَو ءادبأو امِئاَد َنْيِقّتملِل ر ةَِقاعلاَو لَا يف نور لقسم

 "0 هلل مّيقلا نبا

 لوزا يقتل ورق عمم راق اتم
 ةديقعلا نأ ‹ةديقعلا يف سايقلا (سايقلا اوعضوو) : ُهلوق

 ا الَو للا يلع لد امي الإ لَمْ ال ةيفيق ةيفيقو اھٹال «سايق اًهْيِف سبل
 ۔(پ ع

 .هقِفلا يِف وُه امن سائيِقلا دئاقَعلا ىف

 .(ىسيع نبا حرش عم ۔۱/١٤۲٢۱)ةیفاشلا ةيفاكلا )١(



 بس لوألا ءزجلا

 ىَلَع ِهِيْهَتَو ورْمآَو هِماَكْحَأَو هقايآو برا ةرذق اوُلَمَحَو) :ُهلؤَق
 ےل رپ ل

 لج هللا قَح يِف ُساَيقلا ءلِطاَبلا سايقلا وه اذه (مهئارآو مہ

 مهلوقع سايق َنوُدرَي مُهلإف ءْمُّزاَرآَو ْمُهلوَُع روم وصتت ال يذلا
 وسر مالکو هللا مالک

 فل وقت لوف اخ اتر ولی رخ م انف هلق
 اّمِإَو ءليوألاب اإ ؛ ُهوُدَر اَهَفَلاَخ امف ؛ ؛ ْمُهَناَرآَو مُهَلوَقُع َنوُمَکَحُب

 .لوبقلا ٍمَدَعَو ضفّرلاب
 يف َءاَبرغ غ وسلا لْمأَو ةبيِرغ سلاو ءًابیرغ السلا ٌراَصف) : ُهلٴوَق

 امك اًیيِرَغ دوس ءابيرغ مالْسِإلا ديد : لاق اک ؛ (مهراید فوج
 َنٰیِلَلاد :َلاَق ؟هللا لوس ر اي ُءاَبَرْعلا نَم :اولاق ""یایرعْلِل ىّيوُطَق ادب

 "سالا دسْفَأ امن نوحي داور فو 'ٴُسالا دس اذِإ َنوُحّلصَي

 نع باوخجاو لاؤسلا ركز نو ءم يبأ نع (148مقرا 1٠ / ١)هحّيِحّص يف ملم ُهاَوَر )١(
 ابيرغ أدب ماَلْسِإلا نإ : TG NET « ءايرغلا
 .اهرْحُج ىلإ ةيحلا ُدِرَأَت امك ِنْیدحْسَمْلا نیو ژرأَی وهو « اد امك اًبيرغ ُدوُحْيَسَو
 0:0 1مقرآ9/١0)طسوألاو ((08717مقر74/7١)ريبكلا مّجْعملا يف يِناَرَبطلا ُهاَوَر ()
 عٌمْنَما يف يِكيملا لاق «يدعاسلا دعس نب لھس نع(140مقر 1417 1)ريغصسلاو
 .«ةقث وهو ميلس نب ركب ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو» : :(۲۱۷۸۸/۷)ہیئاَوُزلا

 نأ : :وفوع نب ورمَع نع (18/ ١!)ريبكلا يف یناربطلاو ء(٢٦۲ "مق را8/0)يِذِصرَتلا ءاَوَر )٣(
 ام نوحي َّنيوللا ؛ءاَبرْكْلِل ىَبوطف ءابيرغ عِجْرَيو ءابيرغ ءان نيل ا :D. : لاق ل هللا لوس

 e نسح ثيرلح :يملا لاق يس نم يدا نم ساتل دم

 ء(۳۹۸/ )بننا يف ُدَمْحَأ ُماّمإلاو :(7177مقرم 1 /17)فنصملا يف ةّبْيَش يبأ نبا ُهاَوَرَو
 ةظدوعسم نبا نع ْمُهَريْغَو (۳۹۸۸مقر۰ /1)هَجاَم نباو ,(7700مقر1/7٠4)يمرادلاو

 هلع هلقن ہْنَسَح ُثيَِحا يراخبلا مامإلا لاق . .«ٍلئاَبقلا نم ٌعاَرتلا» : :لاق ؟ءاَبِرُعلا ْنَمَو : ليِق : هيفو

 ٌثییلح) :(۱۱۸/۱)ةنسلا حرش يِف يوغبلا لاقو ؛(۸٦٢ مقر۳۳۸/ص)ریبکلا للعلا يف يِذيْرتلا

 .«بيرغ حيِحص



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اذاَمِل ؛ُءاَبرخلا مه ٍءالُؤُه < سالا دف ام نوُحِلصُيو مهيأ دوُحَلْصَ
 ۔ے و ٤

 ُءاَبَرغ مه E ريك مُهِلَحُي نم ؟ءاَبَرغ اوُمُس
 سارا م هلع

 مهيِرصاَعمَو مهينطاوم نيب
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 ت لوألا ءزجلا

 لالختسالاو - ءاَسّنلا ةَعْم  َةَعْنما نأ مَلْعاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 تال مْوي ىلإ مارح

 يعم تك

 :حرشلا

 ةَعْلا نال ؛ ٍةَديِقَعلاي اقلَعَت اهل نأ ؛ اهب یئآ نِكَلَو يوقف لأسم وذ
 ھر £

 وو رھ £

 یس وے ںیم ةعتْلاَو «لَجَو رع هللا مرح ام ليل

 .قالط ىلإ جاي الو ءا اقل جاوا يهني اََدْعَّبو «ةريصق وَ ةّليوط

 ةوزغ يف کیل اهَمرَح م مث ءمالسإلا لوا يف ةزؤاج ا اک

 الأ يهف « ادو سر ا اکا م ا
 00 بألا لا ىلإ تیا E ؛ الالَح تاک سمو مر ها مالو ا

E 7لا الإ نف  llءاهيف اوفلاخ َنْيِذْلا مُه  
2 

 ت

 ةعملا مٔیِرْحَت ىَلَع صلو عاَمْجإلاف ءُهَل ةَميق الو «هي ةَرْبِع ال ْمُهفالِخَو

 .ىنزلا مكح اَهَلَو «ٌلِطاَب حاَكِن يهو

 يف ملر ء(٤٤۸٥ےقر٦٦۱۹/ہ)وجٔحص يف يراَجخُملا ىَوَر )١(

 َرَبْيَح موي ِءاَسّنلا ِةَحْنُم نع وللا ُلوُسُر ىه : لاق هيلع نع 4 ۷مقر٠ ٢۲۷/۲)ہحْٔیحص

 .«ةيسنألا رُمْحْلا وحل لأ ْنَعَو
 #4 ہللا لوسَر عم ناك هَ : : ينهجلا ةَربس نع ٠ مقرا و وک وت دا
 ىلإ كلك َمّرَح دق هللا نو ءءاَسلا نم عاما یف مك تْنؤَأ تنك دف ينإ «ساّلا اهي ايد :لاقف

 : ظفل ينو هایش نوَ مماودخأ الو هيس لََِف ٥ش نهم ُدْدع ناك نم ءةمايقلا مو

 .ءاَهْنَع اناَهَن ىّتح اَھْنِم جرت مل م «َةَكَم الحد نیح حلا ماَع ِةَعْيمْلاِ يللا لوُسَر ائَرَمَأ»



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 حتمي حلا ت ةحْنَم كلذ جرخب (ءاَتسَللا َةَمْنُم ۔ ةع :

 :ملیلا ِلْمأروُهُْج يلح عملا ءَ ي يا

 مل عامجإلاب ٌةَمّرَحُم يهف ءال م اأ ٠ هل
 اسم مدعم ٤ا

 يف مْ ام يوقف ةلانص جا يف علا ؛ہؤالخب دعب دحأ هيف فِلاَخَي

 ُهئاَحْبُمم هللا مرح اَمِل ٌلالْحِتْما اھل ؛ ةديقعلاي قلعت ةلاسم يهف حاكتلا
 سا صرع

 .ىلاعتو

5755 



 لوألا ءزجلا

 نِ مهيار ؛ مُهَلََْف مشاه يبل فرغاو : هللا ُهَمِحَر فلو ا لاق ۷1

 فرغاف ءِذاَخْفَألا عيِمَجَو بّرَعلاَو شرف لطف فِعاَو ءال هللا لوُسَر

 انا رئال فر «ْمُهِْم مولا لومو «مالئمإلا يف مهمو ْمُهَرَْق
 .مالثمإلا يف ْمُهَقَح

 :حرشلا ۲
 ق6 م مور ٤ و هم 7 و َ 7 ھگ 2
 هل يفانم دبع نال ؛ىفانمدبع نب مشاه ونب (مشاه ينبل) : هلوق

 گر 220 ر 0 نر 2 شاع صف َ 0 23

 ؛4ظںافع نب َناَمْنَع دج سمش دبعو ءا لوسرلا دج مشاه : مه دالوأ

 دج وفاَنَم دبع نب ُبِلَطُماَو ء4 مار نب ميكح ُدَج وفا ِدْبَع نب لَو هم و ھه ٥ مم
 مِشاَه ينب يف ٿي ل وُسَرلاَو «يفامبع ُدالؤأ مه ءالوَم «بلطلا ينب
 ْنِم ةَناَتِک ىفطصا هللا نإ : 4 َلاَفَو « يشرق يِمْشاَه وهف «وفاتمډبع نبر

 ينب شرق نم ىَفْطْصاَو ءًاشْيرُف هلابك نِم ىَقطصاَو «ليعاَمْسإ دلو
 ب لوسرلا ةبارق مه ِءالؤهف مشاه ينب ْنِم ينافطصاَو ؛ مشاه

 َنْیعِلْسْلا ىَلَع ٌّقَح ْمُهَل َنْيِْلا ةبارقلا مُم ِءالُؤَم ؛ میثاَه ينب ْنِم َنوُنِْؤملا

 مهل ةَميِق الف نيمو ُريغ ام ءةّيدهلا ْمُهَل حاَبتو ةقدّصلا ْمهْیَلَع مرح
 مهنا كش الق ناَمْيإلا عم ةبارقلا عمَتجا اذ امن ‹مِشاَه يب ْنِم اوئاک ولو
 ےک ری َ يه َ م 2 ہوکم ٠ 374 ےہ 2 ري سو س

 ؛ ميراقتلاو مارتحالاو ٍريقوتلاو ماركإلا قح مهلو «مهريغ ىلع نوزاتمي

 .هطمقنسألا نب َةَلْياو نع (٢۲۲۷مقر٤/۱۷۸۲)وجٔیحّص يف مِلْنسُم ُهاَوَر )١(



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب یراقلا فاحتإ ۔۔۔

 كام ام ةياغ نينِمؤم انک مل اإ و لول وُسرلا ریقو ( نم اذه ند

L َع ناک ْنَم لک كلذكو ؛مُهَ مارك الق افك ْمُهَو مشاه ين نم م 
 ةَءاَمجلاَو سلا له ب بَّهَذَم ىَلَع سيل وهو مشاه ينب ىلإ بيش
 اَمّنِإَو قلل 0 دَرجَم سيلف «ُهل ةميق الف ٍةَماَقِيْسالاَو

 پ را وما الر ار رکنا ال لہ: ىَلَعت لاق «ناَمْيلا مم ةبارقلا
 َنِم اظَح مهل هللا “اجو 07ص ةَبآرق : يأ [۲۳:یروشلال

 او هت ف نا ودك نیو اا اتا ارعا )+ : ىَلاَعَت لاق سما

 و لوسرلا ةبارق ١ لافتالال قرَفلا یدو

 لضف مِشاَه ينب دْعَب ْنِم مث (وبرعلاَو شيرق لنضف فرغاو) : : لوق
 لْضف مهل ُبَرَعلا م مك ءبرَعلا قب ىلع لضم مُهَل « شرق نم نعل
 لو سَرلا بو «ْمِهَملي نآرقلا زنا هللا نأل ؟اًذاَمِل ٠ مس یکآ

 :نآرقلا يِف  الَعَو لج لاق اذَهِلَو اروبا ترحل مهنِم

 4( ك5 دک © ريق لكم لک لا کلا یا یاب ةيتتمات ١)
 4 تلم کوسو بر( يرو كافر شفار يأ
 هيل ِةَوْعَّدلاَو نآرقلا اذهب ماّيَقل ایقلا نع نولس فو 144 4: 20

 ليضفت هجو اَت ماس ةي ول ذا اإ مكلمح هلل أل ؛ هلت ا

 مهصَح اَم لجأ ْنِم الف ل رخ ا جال اولش ات یز

 نم غيل ون میلو لورا ةكرشلا نم هبال
oے6 رس سمع ن ر ےہ ے 2  

 يفور أب توات نسال تجرأ وم ريح محك + : ىَلاَصَت لاق «نيدلا

 مساج



 س لوألا ءزجلا

 ۶+ 1 يح هلي نومونو ركحرملا نع ےروھٹکو

 رکشلا نع نوهت فورم ورايو رخل لإ موم بأ مکن ییا )+
 اذ اتم راد 4 ناَرْسِع لآ 4 توُحْلْمُمْلا مه َكِيكْوأَو

 مَْنَم نأ مهرب ىَلع لَم مُلا ءو نيا اذه اوم

 ایک: لو الَعَو لج ہت و ا رو و

 هنگ مرتا نور لیکو یش کیم قر رک ني رکقلع اإ ساقا
 ىّلَع يسرع لَم الو : ويلار «[17 : تارجحلا] ¥ 7 ےلآ

 بارت نِي مداوم مل ْمُكّلُك « ىلا الإ دَونمَأ ىَّلَع ضب الو « يوجع

 و مولا ساد د تارت راق

 .مِهرْيغ نم لصف مُهف «ِساّنلِل هاَبَ هی ةوعدلاو
 مث ةليبقلا الّوأ ؛ لئابقلا ّنِم ْمْض ُداَحْفَألا (ِذاَخْفَألا عيمجو) : لا

 .ةَليبقلا نم َةَعْطِق يهف ُداَخْفألا

 وقح ضف رذق یل لک (مالئمإلا يف مومو ْمُهَرْدَق فرغاق) : هلو

 ينعي ء'''لقلوُسَّرلا نع ثْيِدَح اھ (مُهْنِ موقلا ىو لو
 وأ ءَنْیِعیشاَهلا ج نكح نوكي یال اقنع ناک اذا «َقيِتَعلا
 اواپ > رر > رک واک

 )١( يف یراَخْبلا ىَوَر صّحِيْحو)۲٦۸٤/٦رقم +٣٣۸ ۰( لاق ا يبنلا نع كف كلام نب سا نع :
 .0«مهيسفت ا نم موقلا ىلوم»



 يراهيربلا مامإلل حنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 لو ہللا لوُسَر ةيصوو راصلألا لطف ْفِرْعاَو : : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ل ناريجو «مهِتاَماركو مُهَلْضَف فِرغاَو «مُهبسُت الف لوسرلا لاو « مهيف

 .مهلضف فرغاف ةتيدلا لْهَأ

 :حرشلا

 حمو جز اب سوألا ْنِم (ٍراصنألا لضف ف رعاو) :ُهَلٴوق

 هللا نالو (۷ يرق مكريخ# : هلوقل ؛ نوُرقلا ِلَضفَأ نم لو ہللا لوسر
 ھم ےہ معدي ع ال ار سو 7

 عم اتم ایج لرز اوعياب مهنالو ؛ دمحم هيب هين ةَبحصِل مهر اما

 مهقحلي الو «نورقلا لصف ةباحَصلاف ءسال هولي ُهنَع ملا اولمَحَ تلو و۶ رم مو م و
 ْوَل ودي يف يرلاوف «يباحصأ اوبس ال » : ڈی لاق ٠ ‹مهلضف يِف دحأ

 ول : يني "”«ُةَفيصُت الو ْمِهِدَحأ دم علب ام ًابَهَذ دحأ لم مَكْدَحَا قف وفن

 هب قد ِریعشلا نم ادم يواسي ال وا بج لم بخت دص حا

 .ناظکڈب ٍةَباَحّصلا لضف هيف ذ اذٰھف « يِباَحّص
 7 2 و

 بوس مهل فرعي نأ بجي ٌمْیِظَع لصف اًذهف

 نسخي مُهوُعبَتأ يلو راَصنألاو َنريهَمْلا نم نولوأْلا ”توفيستلاو#

 >. ٠ نا م ما 5 ه7 5 ےئل # م <

 ناَرمِع ثْيِلَح نم ۲٥٣٢( مقر)وحبحص يف مِلسمو ,(710 ١ مقر)وحیحص يف يراخبلا هاور )١(

 (10141مقر19717/ ٤)هجیجحّص يف ْمِلْسِمَو ٠ ۳٣۷( مقر٣/٣٣۱۳)هحیحّص يف يراځبلا ُهاَوَر )١(
 .ك#يردخلا دريس يبأ نع

 032 هك ا سس س-.--_ل۔۔.



 ها ےس ےک ےک < Ge موك كب چ ويحس م ور يوو وجد
 4 رهن یرصت تلنج دعاو أو هنع اوضرو مهنع هللا ضر

 ذا ےیِموُمْلا نَع هللا حضر َدَمَل چ :۔ الَعَو ( 0 )8

 o e صر ےس لا صار مے ر

 ميل ةت لا رنا مولف ف ام ملعم ةرجسلا تح کلا

 ران - دهعم ید او هلل ُهَدِشَأ دعم ناو ہلا هلأ یوو دمصح )+ : ىلاَعَت لاق ء۸۰ حفلا 4م اسرق

 الصف نود ادخس یک ی ٹیم ریس ےس وچ ع

 مههوحو ف َمُهاَمِيِس اورو ولا نُم الضف نوغتبي ادجس اعکر مهنبرت مہنیب ءامحر
 1 طول از یف مس : يأ 4 رتل ىف دمك ترک درشل ا ران

 لع ٰیوکساف طاس رزاق :هعطّنم جرخآا جرخآ عرزك يخالف مهب *

 يِف تاَيآلا وه ا م ظیغِل زا ب بچی قوس

 مهو كول ولور دنع ولا دلِ موناكو ميلاف ىلع لد دت ظِقَباحصلا

 ةيقب مک ؛ةَباَحَصلا لّضفأ مه ةعبرألا ءاَفلخلاَف ٠ ؛ مهني امی َنوُلصاَفَك

 ىلع ركل يف ههمدق هللا نذل ؛ ثورِج املا مث ةا نيِرشبملا ةرشحعلا

 لجو رع هلل مهَئاطْوَأَو مُهلاَوْمأو مها اوكرت ْمُهْنَألَو ءِراصْنألا
 مهال ؛راصنألا مك مث ءراصنألا نم لّضفأ مهف ف ءهللا ليبس يف اورجاَهو

 5 مهوساوو ؛موترصامو نْيِمِلسْلا ِءاَويِإَو «لوُسرلا ِءاَوْيِإِ اوُماق

 هيل اضن ارد اوُدِهَش نذل رب ُباَحْصَأَو 00 ْمُهَعَم اوفلاو

 ٍنَع هلأ ضر ْدَقَل )+ : ىَلاَعَت لاق ناَوُضَرلا ٍةَعْيَب ُباَحصَأَو : ةيِزَمَو ةليضف

 لبق املأ نيل مك :eA ا وت یم ےیل
 “ےہ ہو٤ ساه

 شی سو بس جسم

2 

١ 

 د



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 إ لابجألا عیمج نم ْمِهرْيغ نم ْلَصفَأ للا يف ْمُه نكل ءْمُك جت را سور
 .مِهيِواَسُي َدَحَأ ال ةعاّسلا موقت

2 

 نا یل

 ہظلوُسرلا ةيصو :يأ (مہیف #4 وللا لوُسَر ةيصوو) : لوق
 . مه م7 هو م للا م ٠ ۔ے ےک 8 9 E د

 الإ مهضخبي الو ؛ ْنِمْؤَم الإ راصنألا بج الو : لت لاق ءراصنألاي
 )0( ىلا و

 .٠ «قفاثم

 نكسب يذلا : يأ (مُهَلْطف فرغاف يا لهأ نِ ُهئاَرْيجَو) : هلو
 رجل ًاباَسِيْحا اهئاوجأ ىَلَع ٌربْطَيَو اباَسيحا اَهْيَلَع ُريْصَيَو ِةئيدْلا يف
 كش كاته َسْيَل كلذ يف ْرْجَأ هل قلوُسّرلا دجسم يف ةالّصلا ُمِزالّيَو

 ؛ عديلا ُرشْنَيَو «- لجو نع  هللاي كريو ءاهْيف ديشيو اھنُکْسَی يلا ا
 وأ ءاكدَح اهيف َثَدْحَأ نم» :لق لاق «فَعاَضُم ُهُباَذَع دشا ُهُباَدَع اذه
 (نیعمج .”عَنْيعَمْجَأ ساّئلاو ءةكئالَملاَو للا ةَ هيلع احم ىَوآ

 نہ

 لوألا ءزج ا هلل دمحب یھتنا

Deeفض م م 5 الآ مخ 4  

 .هظءاربلا
 -۔۹۹۰۱/۲)وحٔبحص يف ملسمو ء(۱۷۷۱مسقر٢/٦٦٦)ۂحیحص يف يراخبلا ہاور )٢( 2 8۴ 2 8 ےے ھر ھر م

 .4ظيِلَع نع (۱۳۷۰مقر۸

 بل 50 سس.



 ل لوألا ءزجلا

 تاعوضوملا سرهف

 E باتكلا ةعابط نم نازوفلا حلاص ةمالعلا خيشلا نم ماع ريذحت
 تماق يلا ةيرصملا رشنلا رود ضعب نم نازوفلا حلاص ةمالعلا خيشلا ريذحت

 O0 یہ و أ الل ل0 اول ن0 واو أن ھچک هما اا م وہ يدر و هرشنو باتكلا ةعابطب

 ۷۴ ۰۱ و رشنلا رود ضعب نم باتکلا ةعابط ةداعإ نم باتكلا دعم نم ريذحت

 5 یا ا ا ہوس درہ سم ہت ھی امووھھدوھٌع ہهجرخو باتکلا دعم ةمدقم

 7۳۰ مل وہ رم يراهبربلا مامولل ةرصتخم ةمرت :لوألا ثحبملا

 ا۹ک یس نازوفلا نازوف نب حلاص ةمالعلا نتملا حراش ةمجرت: يناشلا ثحبما

 ۴۴ يل ةنسلا حرش باتك نم ةدمتعملا خسنلا فصو :ثلاثلا ثحبملا
 E ا ASS باتكلا اذه يف ثحبلا جهنم
 ۹۳۳ت ےہ یس SLE SRS ESS ةدمتعملا خسنلا نم جذامن

 ت۳ ترا 0 باتكلل هحرش ةيادب يف نازوفلا حلاص خيشلا ةمدقم

 .O وا ااا مع ظن مالسلا مهيلع لسرلا اهب ءاج يتلا ةقيرطلا وه مالسإلا

 CAN esasî سفنلا ةيكزت مدعو نتفلا نم فوخلا

 ٤8ہ م ب نيفادا رو وو نيرمأب الإ نوكتال ةعامجلا

 5 الب ینلا ةباحص مه ةعامجلا هيلع ىنبت يذلا ساسألا
 تک رے سس سم موسم ہنی پہ ةنسلاو نآرقلا يف هلصفو قح ا نيب ہللا
 O ہما سما سس ھوا ساس هلك نيدلا رمأ امكحأ ةنسلاو نآرقلا
 .AN و ا فول اروح نامت ہللا دنع نم ءاج امنإ نيدلا
 ۷۸گ ASR حلاصلا فلسلا جهنم نم رذحي نم نآلا دجوي
 ۷۸ تتھسمھسھس ةرثكلا درجم سيلو قحلا ىلع ناك نم مه مظعألا داوسلا
 ل ل ea 1 ةعدبلاو ةنسلا عمتجتال
 AY اس2 0 115 اریغص ناك ولو عدبلا رمأ نم ءيشب لهاستيال

 YO مااا واوا یتیم م هعمسيام لك يف تبثتلا ملسملا ىلع

 000010 نيهجو ىلع قيرطلا نع جورخلا

 FS هرمأ فشكي نأ بجي لب هنع توكسلا زوجيال قحلا نع جرخي يذلا
 ۹۲ و ا فلاخملا ىلع درلا بوجو

 سس 00



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

  ةحفصلا ےس

 ۹509 ہتی سا اتمام کیم ایف OSS نیدلا رومأ يف لادجال

 ۹5۶۰ ےس ER OAR ةدايزلل اهيف لاجمال ةنسلا
 OE تن مس عدبلا يف تاموصخ او لالضلاو عدبلا لهآ عوقو بابسأ
 ۹۶۳ Seas SS ثدحم رمأ برلا هللا تاذ يف ملكتلا

 یر RE E O العو لج هللا تافص ةيفيك نع لأسيال
 VE زلمی ساس تل كر قولخمب سیل هللا مالك نآرقلا
 TI ہہ جس اوض یھ یا ویٹ ةمايقلا موي العو لج هللا ةيؤرب ناميإلا

 E O O O رض ترک نازيملاب ناميإلا
 ۱۲۳۳۰۶ OLSA SS AAS ربقلا باذعب ناميإلا
 EE ےہ وہس سس شی برس کس وس جہ ايب ينلا ضوحب ناميإلا
 E ووڈ وو وچپ . كي ينلا ةعافشب ناميإلا
 ۲۶۲۶ ا الم و ون قا مم منهج ىلع طارصلاب ناميإلا
 اک SS 1 ] یس سو ا و ءايبنألاب ناميإلا
 VE ری SE ست سش سس ا al رانلاو ةنج اب ناميإلا
 7۰.“ لاجدلا حيسملاب نالا
 لا مالسلا هيلع ىسيع لوزنب نالا

 یر ایا ا OO E لمعو لوق ناميإلا نإب ناميولا
 ٦۱١ نامثعو رمعو ركب يبأ ءايبنألا دعب ممألاو ةمألا هذه لضفأ نإب ناميؤلا

 ل ا ب وا یخ نيعمجأ مهنع هللا يضر

 1۹۶ د ل معانا وس ع1 عا ءافلخلا دعب ةباحصلا لضفأ نإب ناميإلا
 VE یف وس ةيصعم ريغ نم ىضريو هللا بحي امیف ةمئإلل ةعاطلاو عمسلا
 ۲۸۶۰ SRR امل روع سس ضام مامإلا عم وزغلاو جحلا
 AE HOSTS مامإلا تايحالص نم هللا لیس يف داهجلا ةماقإ
 NAY awed سو گندم ھر ؟نيملسملا ةمامإ ىلوتي نم

 ۹۸۹۰۶ فیکس يجراخ وهف يصاعملا دوجو ةجحب رمألا يلو ةعاط نع جرخ نم

 ۲۹۶ و ام ORES جراوخلا لعفت امك ناطلسلا لاتق ةمرح
 ۱۹۳۴۷ ع ا جراوخلا لاتق
 OE AAR ا ا ا يش لك يف بیخال رمألا الو ةعاط
 O مااا ا وسب EA ا RS ماسقأ ىلإ مسقنت تامرح ا

 سس ووو



 ب لوألا ءزسجلا

 OE SNR ةنسلا لهأ نم سيل وهف نيفخلا ىلع حسملا ركنأ نم
 یر SE 1 ز 1 1 1 1 1 0 1 8 ةالصلا يف رصقلا ةيعرشلا صخرلا نم

 ۴۳۶۹ aera رفسلا انثأ ناضمر راهن يف راطفإلا ةعيرشلا يف صخرلا نم

 E a 1 (ليوارس) لاب لجرلا ةالص
 ۲۶۷۸۲۰ SORES SRS نيمسق ىلإ مسقني قافنلا

 ۳۹ لیس سات ساس 1 1 1 سم باسح ا راد ةرخآلاو لمعلا راد ایندلا
 EVE ا ما ایسا هيلع يلصن مالسإلاو ناميإلا رهظأ نم
 ۴۱۷ ریشم ھرس مس سم ضقان باكترإب الإ ةلبقلا لهأ نم دحا جرخبال
 ۴۴۰ یس 0 اهيف ةعامج او ةنسلا لهأ داقتعإو العو لج هللا تافص
 1ا بس سس ساو طعس ماما ةرخآلاو ايندلا يف العو لج هللا ةيؤر ةلأسم
 E ARS العو لج هللا تاذ يف ريكفتلا بنجتي نأ ملسملا ىلع
 TO EUS العو لج هللا رمأب هلك نوكلا
 E AD AS ءيش لكب هتطاحإو العو لج هللا ملع تابثإ
 ۲۳۹ م و سب وسلا ا وو شو روهمجلا دنع حاكنلا ةحص طورش

 ا ا طا وس مل کک لمس یہا قالطلا يف لئاسم

 E و عا واف ءامدلا ظفحبو ضارعألا ظفحب ءاج مالسإلا
 FEE سم تم ھم سم العو لج ہللا رمأب ىنفتال يتلا شا
 OS یی ہت وس e ةمایقلا موی صاصقلاب ناميإلا

 OES RO لمعلا طورش
 ۴٥٦٢٢ ا ا مسل وت تک اس 74ت و اولا ہردقو هللا ءاضقب ناميإلا

 ۴9۹ و ریس اسال اونو وامس صوتی وم العو لج هللا مكح ىلع ربصلا

 OAS یوم اک یر NSS هردقو هللا ءاضقب هلك دبعلا بيصيام

 E SD ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع روھشلا
 ںی RS AS ا ں0 مهيلإ هللا اهلكو لامعأب نوموقي ةكئالملا
 IN CESSES اھ یم سم رہ اس سر یک سم یک ال لوسرلا تازجعم

 EO ایم 1 00010121111000 صیحمتلل نينمؤملا ىلع بئاصملا

 TW SSR ايندلا يف نوملأيال لافطألا نأ لاق نم ىلع درلا
 ass ٢۲۸۹۸ ام مسالا اقوم اا حا اح كم ہللا ةمحرب الإ ةنجلا دحأ لخديال
 COA ۲۲۷٢ ةثالث اهيلع عمج ا مالسإلا يف ةلدألا لوصأ



 يراهبربلا مامإلل ّننسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ةحفصلا 0 عوسسسسضولا

 ۶۴ ا دجال دھر س اس ؟ملقلا لبق قولخ شرعلا له
 ۳۹۶ یھجمھکس هتلاسر قدص ىلع ةلادلا هتازجعمب ناميإلا ةي لوسرلاب ناميإلا نم
 0 یھ سفسملقو سس ف حورلاب دارملا
 OU ica ose RS هربق يف دعقي تيملا نإب ناميولا
 ااا مسا اميلكت ىسوم ملك هللا ناب ناميإلا
 TAY ل SR هردقو ہللا ءاضقب ريخلاو رشلا

 OE N OO العو لج هللا رارسأ نم رس لقعلا
 N a 0 OS ضعب ىلع مهضعب دابعلا لضف هللا

 ت6 ل A ODA نيملسملل ةحيصنلا
 TAT esre العو لج هلل تافصلاو ءامسألا تابثإ

 NOS Ei ا او و a RSS توملا دنع رشي ًارفاك وأ ًانمژم رضتح ا

 ۳۹ ۰۱ٹی و یر بم سم م اقوا كول طوبا الو قب ف او و عم العو لج هللا ة ةيؤر

 IA SE ESS SOS العو لج هللا مالكل ميلستلا
 2۷۹۰ ALS E منهج ران يف رافكلا بيذعتب ناميإلا
 ۳۸ SRE SSE e سمخلا تاولصلا
 E SS COO SS ةاكزلا جارخإ بوجو
 Va aS 0 ديحوتلا ةداهش مالسإلا لوأ
 ۳۳ ASD SOARS لالح ءارشلاو عيبلا
 110 ےس TT ءاجرلاو فوخلا نيب عمجي نمؤملا

 7۳۹ تک ةمايقلا موي ىلإ هتمأ يف نوكيام ىلع لي هيبن علطا ہللا نإب ناميإلا
 PEE AIC OSES E SAS ةمألا هذه قارتفإ
 EO SSE OSTA نتفلا تلصح هنع هللا ىضر نامثع لتقم دعب

 E SS a SER لالضلا ةاعدو تاعامج نم رذحلا
 ۳۵:۶۲ یا پھ یس oS AAS SOG قرفتلا نم رذحلا

 ۴۰۷۴ ا وو و و ا و وك ةنسلا لهأ ناحتما
 FOO فيو قاوم دو هكا فیلم یم ویسی سام ةعتملا جاوز ةمرح

 EON ETS SO LL SOSA ثاه ىنب لضف

 ۳۰۰ سما O راصنألا لضف
 ۳۹۳ SESERRA لوألا ءزج ا سرهف

 ل ال س سس -





 ١ ج١

 ےر ” هه احن ر د
 یاس رر هر ہہ ۷٦ ا

 ةّنَشلا نتاع تاَقِلَعْلاب
 رپ ء٦٦1۳ یس ویر سب ہے ںی ےک ام

 دندا ہت تیرا لا
 اه )٣٣۹( فلا

 روکا ےک شلال
sihےک  Eo las 

 نازوفلا كار ں اونی اص
 9 يس اوس و - ص یس رسا

 فتتتيياسمللا ميشو هيرئاولو هل هللارقغ

 2 رر

 ا للفم

 یب اار ئر 0 9 ر

 تياثلا تیا



 ه ١478 دشرلا ةبتکم ح

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 نازوف نب حلاص .نازوفلا

 ضايرلا - نازوف نب حلاص / ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتا

 جما ٤۸

 ناوتعلا ب ( دعم) دهف نب دمحم , نيصحلا .أ -- ةيوينلا ةنسلا س ۲ حرش س ثيدحلا ١

 ( ةعومج) ۹۷۸ ۹۹٦۹۰ — ۵۸ — غ06 ٦— كمدر

 ١( ج( ۹۷۸ — ۹۹۹۰ سوس عنو سال

 ۱٤٤۸/٦۲٢۹ عادیإلا مقر ۹۷۸ص ۹۹۲۰ —0۸— 01٩£ :كمدر
 ٥٥ — ۴۔١۸۔ ۹۹٦۰ج) ١)

 ٠٠١۹/۵۷٤۳۰ ةيناثلا ةعيطلا ةلك

 نورشان - دشرلا ةبتكم اپ
 ضايرلا - ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا

 6307509٠ فتاه دهف كلملا قيرط - ناتسبلا زكرم : ةرادإلا
 ٦١٤٤٤٢۹۷ سكاف - 205950١ فتاه ٤ ضايرلا ۱۷٥۲۲ ب.ص

E-mail:rushd @rushd.com 

Website:wwwrushd.com 

 ةكلمملا لخاد ةبتكملا عورف

 ۲۲۹۳۷۰ سکاف ۲۳۲۹۳۲۲ فتاه ۲۸و 7/!يجرخم نيب؛يبرغلايرئادلا:يسيئرلازكرملا :ضايرلا -
 ۲٢٥٠٢۳١٢٢  :فستاسسه .نافع نب نامثع قيرط ءلامشلا عرف :ضايرلا -
 14571095 سكاف 19111995 فتاه يقرشلا يرئادلا عرف : ضايرلا -
 00/456007 :سكاف 00801١1١ :فتاه فئاطلا عراش :ةمركملاةكم عرف -
 ۸۳۸۳۰۲۷ سكاف 485107٠١ :فتاه يرافغلا رذ يبأ عراش :ةرونملا ةنيدملا عرض -
 ٦۷۷٦٥٥٣ سكاف 717177771 :فتاه ةرئاطلا ناديم لباقم : ةدج عرف -
 ۳۲٣۱٣٣۸ سكاف ۳۲٣۲۲۱٣ فتاه ةنيدملا قيرط - ةديرب : ميصقلا عرف -

 ۲٢٢٢٢٠٤٢ سكاف 77117707 فتاه : لصيف كلملا عراش :اهبأ عرف -
 ۸4۱۸٤۷۴ سكاف 8160637: فتاه نازخلا عراش : مامدلا عرف
 0373775 سكالف ١٢٢٢۲٢٢١٢ فتاه لئاح عرف
 ۱۸۱۳۱۱۱ سالف 54815078 فتاه :ءاسحإلاعرف -
 4۲۳۸۹۲۷ سكاف 171171١0 فتاه كو بتعرف -

 جراخلاب انبتاكم
 ۰٠۰۱٦٦٦٦٥١١ :ليايوم -۲۷ :٣٤٤٤ فتاه : رصن ةنيدم : ةرهاقلا -
 ٠0/135836 سكاف - ۰۳١٥٣٤٥٣ ليابوم ۰٥/٤1۲۸۹۵ فتاه نسح ركب توريب -



 تح يسناثلا ءزجلا

 باتكلا فلؤم نم ريدحنو نايب
 يراقلا فاحتإ : باتکلا اذه ةعابط ةداعإ نم رذحأ ينإف دعبو / هللدمحلا

 ينم يطخ نذإب الإ يبتك نم هريغو يراهبربلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب
 بترتيامو ةلءاسملل ضرعم هنإف ينم نذإ ريغب يبتك نم ًائيش عبط نمو <
 هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو « ةيماظن تاءازج نم كلذ ىلع

 .ةبحص و

 هبتك

 نازوفلا نازوف نب حلاص
 ھ٦

 ییا کوہ
 ءاعفڑااو4 تہ ےہ ثوسبلا ةرادإ

 . : عوضولا ءاًصنملاريبك ةعيمحلا ةماخلا ١ فت مامألا

 راو

 ا ا 2-0
 ےس سک ا ےخم ىلع مد و را رل إ ےب

 ھةر ل
 ايان ےف نیر أ

 ٠ نع ملك للرد مد. تے ايي تہ

 عسا

 هللا
 . ےن امص ةدازوم

 : ھ۹ قل



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 مقخرلا يصوم وکی ا
 هات رر

 ٠ تاعوفشملا ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ : خيراتلا
 ۱ : عوضوملا ءاملعلارأبکۂلیھلًاماُملا ةنمامألا

 07-5 ءررتك ١ فشلا خلل تند قف : ملو. لیا
 لو سط تات عناب كر املا اگ : اکو بطر

 لعل اتکا ال يلا وو . دل کر کر الا( اھ
 <ہ یو لاو ر ان منا دل لمصر .غاصم ا

۳ 

 نم اص
 و الم ایر دوعا

0۳۰۰۱ 



 َلْوَق َنوُدُرَي اواري مَن ملِعلا لْمُأ أ مَلعاَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 43
 را يف ةضينورلا تَمْلَكَت ساّبعلا يب ِةَفالِخ يف َناَك ىح «ةيعْهَجلا
 اوُرفكو يأرلاو سايقلاي اوذَحأو ؛ هللا ِلوُسَر ٍراكآ ىَلَع اوُنْعْطَو ةماعلا

 :حرشلا
 ةّيمهجلا (ةيعهجلا لوق ندري اولازي مل ميلا لَه نأ مَّلعاو) : ةلوق E ریو ميهوك م وال رو ےل م8 ہک سس ہم

 يف ةحييقلا ةَناقْلا رَشَت يلا ناَوْفَص نب مخا ٌعاَبنَأ مهل :ْمُهُفيِرْحَت قبس

 هلو ؛ءاَجْرإلاي َلاَقَو «هتاقصو هللا ِءاَمْسُأ يَْتيَرَماَجَو «ٌقوُلْحَم َنآَرقلا نأ
 مکا نور ےل ىلإ کب نو نكس غانا تو ا
 ُهَئاَحَبُس هللا نع ِتافّصلاو ِءاَمْسَألا ُيَفَتَو ءنآرقلا قْلَخِي لوقا مهِلاَوقَ

 قَرفلا ٌرطْخُأ ْمُهَف «لِطاَبلاي ِهِلوُسَر مالكو «وللا مالك ْفيِرْحَتو ۔ ىَلاَعَتَو
 اوُدَر لب ْمُهوُكْرْتَي مل ميلا لهو لا لْهَأ َكِلَدلَو ؛ قّرفلا حقو
 ؛ملیلا لم بّتك يف ٌدوُجْوَم اَذَهَو ءاَموُلطْبأو مُهْلاَوقأ اوُدنَكَو مهِتاهْبَش
 وو ملا لا ُهَمِحَر ۔ لْبََح نب َدّمْحَأ ماَمإلا دَر :اًهْئِ
 5 2 0 ےل 3 ټ Arcos E سوا نہ 2

 , ليزعلا يسيرملا رشي ىلع يمرادلا دیعس نب نامثع در :اهنمو ؛ عوبطم

 ل مش م سو ل
 .اضيأ عوبطم وهو

 :اهٹیَو ةي نبا مالسإلا يشل وا سيك اي هاني
 7 o AES 0 كس 2 0 ون و راو

 .ميقلا نبال «ةيمهجلاو ٍةلطعملا وزغ ىلع ٍةيمالسإلا شويجلا عامتجا»

 سا يب يابس



 يراهيربلا مامألل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 يب نم توا ةفالخ يف (ٍساّبعلا ين ةفالخ يف ناک یح) : لو
 مّلِعلا يِف ملكت «مالكلل الا َسِيَل ْنَم ملكت ءّرَشلا ثدح سابعلا
 هصاّصيخا ريغ يف ُناسْنإلا ملكت اذ «مالکلل الها سیل نَم لوُصألاو

 لَهَا الإ مليلاَو نیلا رومي ملک ال نأ دُبالَف ءُدّسْفَت روُمُألا نإ

 يِعّدَيو ملکی لك ىَصْوَف ُرْمألا حلمي الف ؛ملیلا لهو صاّصِتخالا
 ةديقَلا َلِاَسَم نوري نذل نما نم نآلا ٌدوُجْوَمَوُه امك ؛ ملا

 أ يف اوُمَلَکَتَو ‹ناّميإلا ٍةَقْيِقَحَ َو اَمْيإلا يف اوُمَلکَت ٠ اک نولو
oo عم 

 ىل اون الو ءم مهن سيَ هلا يف الو يعل يف ذ اوسيل ْمُهَ
 اوراصَو ‹ مهي ىلع اوُدَمَتْعاَو : مهِسفْنأ ىلع اويلي مّن ِءاملعلا

 .اذج ريح ُرمألاَف «ْمِهِمهف نيو منع 0
 اد ءرألا يِف اَذَه (ِةّماَعلا ِرْمُأ يف ةّضيِو ةضيئورلا تملك :

 و ال تدق ينبع أ

 ِتامالع نص ر ةضيبورلا يه 0 ًافوُرْعَم سيل
 ملیلا ْلْحأ ترے ور

 اَدِيَو )+ : ىَلاَعَت لاق امك ؛ ٍدِحاَو لك اًهْيِف لدي ال ءملعلا يف ٌهوُخِسَرلا

 يواحطلاو "6 ٠ مقر ۷/٤۱۷)هدنسم يف رازبلاو )° /٣)دسلا يف دَمْح مامإلا یور )١(

 نیب نإ : و شا لوُسر لاق : :َلاق هك سنأ نع ء(٤٤٦ ؛414مقرأ ٠ 0/)راثآلا لكشم حرش يف
 سا نكي «قداّصلا اهي ْبذَكُي «بذاكلا ايف قَدَصُي ؛ ةَعاّدخ نير ةعاَسلا يدي

 رم يف ملكتي َقِسْيَوفْلا» لاق یو امو :لیق «ةضيئورلا هيف ملك ءَ ابف نرحب

 .«ديج دانسإ» :(۳۳/ ص)محالملاو نتفلا يف ياهلا يف ريك نبا ظفاحلا َلاَق ةماعلا



 تبع يناثلا ءزجلا

 يلوا كلو ٍلوُسرلا َلِإ ةودر ولو فب أوعاذأ ٍفوَحْلا وأ نما َنَي را مَهءاج

 مالل ةماعلا روُمُألاف ء۸۳ :ءاسشا مم E ل ا

 واخاف ى اوت لا لرش را عا 7 ١

 اوفرع ام ام مهو وع نو تا 0 ءاهيف نوح رج

 £o ھ ہہ

 مھف گرو ةئ نم الو ثیِدحا ةاور نم اوسيلو اوُملَعَت الو ملیلای

 ملعو ثیدحلا مْلِع َوُهَو ٍءْيَش ٍرَطْخَأ يف ُمُلكتت تَراَصَو تَماَق ةَضيبور
 ا

 .ةياورلا
: 

e 
 مالاي درا لاحم اوفو يأرلاو سایقلاب اوڈخگو) +

 َدْنِع ِةٰلدَالا لوُصُا ْنِم اه م حبِحّصلا سايقلا اّمأ ءُلِطاَبلا ساقلا :اًنُه

 سايق وأ ا قولا ىَلَع قیاقلا سايق ؛ لِطابلا ساَيقلا ّنِكَل «مْليلا لْهَأ

 : وه ساقلا ّنأل ؛ ةلهلا يف اَهيلَع سلا ةلاَلا مَم یت ال ةا

 ٌَلِع كانه نكت مل اًدإَف ٠ ءامهتيب ةعِم ةعباَج لعل مكحلا يف لنصأب عْرف قاَحلِإ

 .لطاب سايق اذه ا

 ا وج



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

Iر ھ اے و هو ء ا قم  

 ال يرللاو لفخم او لهاجلا مهلوق يف ف لحذف : هللا همحر فلا لاق

 ءووُجُو نِي تکلیف وس ہے ۰

3 
 ټ م

 تقّرْفَتو ءووُجُو ْنِم َْتَْلْضَو ءووُجُو ْنِم تقدلزگو ؛ووُجُو نم ت

 رْمَآَو ہرْمَآَو جوا لوسر لوق ىَلَع تبع ْنَم الإ ,ووجو نم 2س
 اک کس NS تک و ؛وياحصأ

 ىَلَع اواک ملأ ْمِلَعَو ؛مهيهذمو مهِتقْيِرَط نع بغي ملو «مهعيمو
 نأ مِلعَو « حارتساو هتد َمُهَدْلَعف حيجصلا ن ناميولاو ؛ حيجصلا مالسإلا

 .ققِدَمَحُم باَحْصَأل ُديِلقتلاَو ءدیلقلابوُه اَمنِإ نیلا

 :حرشلا

 : يأ (ُهَل مْلِع ال يِدلاَو ُلْقَمْلاَو لهاا ولو يف لَخَدَق): هلو
 ؛ مّلعلا ِلِئاَسَم يف نرل اوُراص ٬بدو به نم رکی بابلا حنا

 مالكلا اذھَو ءتاّیئاضفلا وله ببسي  َنوُمَلْعَت امك  ْنآلا ىح

 َنوُكْكَشُيَو میلا ٍلِئاَسَم يف َنوُملَكَتَي ماَوعلا ىح َراَص ةّيمْلِعلا ىّضْوُفلاو

 اَمکَو ؛ ِةمِئأْلا ىَواَتَق يف نوککشُب هو 1 رثا ماكألا يف َنوُكَكَشُي اًهْيِف

 َنْیِقِباَسلا ةّمِئَألا اوُرفَک مُهْنَأ ىّنَح ؛مُهَفلاَخ نم. اک ملا قم

 e إ اناج :لوَقَيمُهضْمَب نإ ىّتح راهو
 ىلإ لالا مهي َلَصَو .«ُلُجَر اأو لُجَر كلامو ءلاَجِ ْمُهَو اجر یت

 ةمئَأْلا لوقل ةزيِم ال ُهنَأَو ءاَذَه

 ب ب وس سس سس للا



 ل يناثلا ء جلا

 ال ثْيَح نِم اور (نوُمَلْمَي ال ُثْيَح نم اورق ىَّتَح): هلق

 تیر اهلا يِرْدَي ال َوُھَو ةّيرفك ةلاقم لوقي دق ناسْنِإلاَ ل
 So oro ق هر و رو ےہ

 هلأ ببسي ءٌرفك هلأ ملغ مل َوُهَو رٹکلا جورو رفکلا لوي وه ‹ ولج
 رصتقا ول وه ملا ىَلَعو هيلع ٌمْیظَع ْرطَلاَف هئي ال ءايش يف لد

A e نإ ع ِةمَألا یَلَع ريتني : اذه نأ ةلكشملا نو «فحأ ناك يلع ْرَطحلا. 

 اوُسْبل يِنْعَي (ووجو نه ترف کو ءووُجو نم ملا كه : : هلو

 تو وس هنو نإ ىلع نق اهي ول ا و

 شا مكنإ : ہ7 <٦ ا

 نباو ءانيس نبا :َّلْثِم ٍةمِئَألا َلاَوَفَأ َنوُرِدهّتَو «مکل ا رك
 ہ لر 0 ھ مو سس

 ١مُهيق مهل املا ءالوَحَو «اَوفص نب مهاد ءُ ؛ ييرع

 تقرفَتو ءووجو نِي تلَضَو ءووُجُو نه تقدنزگو) لو
 لئاسم يف لاجل خد تهن تافآلا وله لک (ووجو نم تعدتباو

 هللا َنِم مُهفوَخ لق امل «ىلاعتو ُهَئاَحْبَس هللا ْنِم 0 ٍةَلِقَو ؛ملیلا

 مهعرو لق» : فلسا ضعب 1 اذهلو ؛روُمُألا ورنه ده يِف وُلَخَ

 سايب سام ضاع

 وهو الإ واش يف خال لجو ڙع هللا فاي يلا مَا (اوملکتف

 او لها ن سیلو هنج ال وهو ِءيش يِف ُلُخْدَي ال « هيب رو ما

7 
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 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ءهياحْصَا رمو ورْمآَو ءقوللا ِلوُسَر لوق ىلع تبت نم الإ) : هلو
 ؟ْمْيَدلاَو ٠ «رفكلا :تافآلا وذُم ْنِم ْملْسَي مل (مهنم خا للشك کر

 هلا ايو كمت ع الإ «عطاَمَلاو ؛يِداَعَلاَو ءيفاّرِحْنالاَو ءلالّضلاَو

 شالك ىَلَع يتمأ قرتتكسو» : لي لاق امك ؛ُهاَحْصْأَو و هللا لوسر

 ؟وللا َلوُسَر اي يه نم: :اولاق .ةدِحاَو الإ راًقلا يف اهلك ةكرف نيعبسو

 “يباح أو هيلع اڳ ام ىَلَع ناك نم : لاق
 فلسا هيك انو هنن ةّنسلاو باَتِكلا وهو (مهعيسو ام ةعيموو) : هلو

 يف لكنا نك یس وے یم ون سو با
2 o ٠ 7 ىَلَع زيه مهيالكي سیلو ؛«لاجر نحو لاجر مها لو يلا 

 .«اًيالك

 ناَمْيِإلاَو ءحبحّصلا مالسإلا ىَلَع اوئاك ْمُهَنَأ َمِلَعَو) :ُهلَٰف
 َتِجَہُمْلا نھ َنولوالآ ا 3 لاق امك ؛ (حيجصلا

 نا هلع ل ١٠١ : ةا 4( نسخ ي مرتا َنَْلاَو ٍراَصنأْلاَو
 « يرعب نِم َنييداهملا نيواشارلا ءافلخلا ة سو يناسب ْمُكيلَع ا مالّسلاو

 ستى دمج سون

 ءهيْفَنِل رات ا ام ُهَل ةاَجّنلا ديرب ال يِذّلاو ءاهقيرط اذه َةاَجّنلا ديرب يذلاف

 ت مل ر ق ے هام
 لاق « ِهِمْنِإ َعَم سالا مائآ لّمَحَتَي هل | لب ءهْيَلَع رصَتقي ررضلا سيلو

 تريل راز نمو یتا موي لاک هراز اولی و : ىَلاَعَت

 .(1۷/۱)هجیرخت قبس (۱)

 ال سم سہ.



 ےہ يناثلا ءرجلا

NESنأ كش الي هل [؟0:لحنلا# تورز ام اس الأ ر  

 نيدلاو حیجٌصلا مالسإلا ىلع الا مُه و ا تنے

 نيدلا ىلع هئا نم ْنَمْضُي ال ْنَم ىلإ بهذ مُهكرْتَت فيكف : حیجصلا

 یس نام ولو جو

 نيل + «مُهَعَبلا يِنْعَي :مُهَدَلَق (حارتساو هيو ْمُمدَلقَل) : هلوق

 تن ہہ رل 4پ ٍندَسَحِي مُهوعبَتأ

 4 ديلقلاو ءردیلقَللاب وه اَمنِإ نیلا نأ َمِلَعَو) :ُهلْوَ

 تالا َوُھَو حيِحّصلا ذيلقتلا :ديلقلاب ُداَرْلا :اركذ اَمَك ؛ (كِدَّمَحُم

 مت و اتار ۔ مالّسلا هيلع ۔ ےہ

 4* َبوثَعَ هيو َقَحْسإَو ميسر ۍوآباء دلی ُتَعَباَو (ع) نورْفكك مه

 اذإ ُمْوَل هيف 27 ےس اذه حاصلا وفلّسلا عت ء۳۸٣۱ ء۳۷ : فسويا
 72 و سول

 نمي تیدتقاو «عابتالل حص ال ْنَم تبا اذإ ! مولا امن الم تعبت ملا

 وذل مصب ال

 نم و



 يراهيربلا مامالل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 هَل تكس ْنَمَو «يمْهَج وهف .قوُلْخَم نآرقلاب يظل :َلاَق نمو 31
 .لَبَح نب ُدَمْحأ لاق اَذَكَمَو «يِمْهَج وهف «قولخَم ريغ وأ قوَلخَم :لقَي
 ءًاريثك افالیخا یریسَف يدب مكنو شَي ْنَم هلم :ةوللا ُلوُسَر لاَ
 ءاَنلْا ةو «يتئسي ميلو «ةلالَض اهل «ِروُمألا تاََدْحُمَو مكا

 و

 .«رلِجاَوُنلاي اًهْيَلَع اوُضَعَو «َنييدلهلا َنْیِدیشاَرلا

 ۱ :حرشلا
 ےک ماع و 0 ر ےس ےک اک ےک ا ا یھ
 ناك ول لق # :هلوق :اَهْنِم «ةريثك تایآ يِف مالكلا هرسفتل هللا تبن

 : يأ 21٠١ :فهكلا 4( قر تاک دقن نأ رحل دل یک تیک اًداَدِ حل
 تاّمِلَع يِصْحَي ْنَم «َنْوَكلا اهي ردو «ىَهْنَيو اهب ُرْمأَي يتلا هللا ٗتاَمِلَ
 .اًهلك مالالا الو ءُراَحيلا اهب ام  ىَلاَعتو ُهئاَحْبْم وللا

 ْتوداَح ٍعْوّنلا ميف  ٍةَعاَمَجلاَو ِةّنسلا لْهَأ لوقي امك ۔ هللا ُمالكو
 «ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا مالك دارا ْنِمَو ءوللا مالک ٍداَحآ ْنِم نآرقلاف ءداَحلا
 ةميِلَسلا لوقحلا نأ كش الو «يِولوُسَر َةئسَو هللا باكي تبا هللا ٌمالكف

E E رہو یورو A وہ SR 
 مهو ةيمهجلا نيكل «صقُن ةفص هيفتو لامك ةفص هنال ؛ ول مالکلا تبت

 2 - Aص 7

 ملكني هللا نأ يِف مُھَکَکْش ُهَّنأ كلذ ْنِمَو «رفكلاو داَحْلإلاب ْمُهْرْمََبَو ءهلل
 ‹ليربج يف ُهَقلَخ وأ «حؤللا يف ُهقلَخ «قولخم ذوجؤملا هللا مالك :لاقو 2 ٠ وے e یم ر و ا ا وی رو
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 تيب :لثِم ءهقلاخ ىلإ قولخلا ٍةفاضإ ْنِم وهف دمحم يف ُهقلَخ وأ
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 ےس يناثلا ءزجلا

 ا هلل
 ةَفاضإَو ملک ال هللا تر شام ف لوقي اذكه ؛ هللا ةقاك ءول

 ربا نهتم و متم اده قل اح ىلإ َقوُلْخَم ةَقاَضإ 0

 يف اض بھذَم هلو ؛تافّصلاو ِءاَمْمألا يفت يف ْبَهْدَم هلو ءرَدقلا يف

 رهظ كيب دلم وهف اسي نآرقلاي بْیِذَكَتلاو ءا ىلا ةّنسي بُيِزكُتلا

 ا ہو ؛ دولا نع ډم بهذا اهو قیا ورن

 هلق هلبق «بهذملا اذه ادا يذلا وه سیل مج اَو قیوم ةَمدَقُم يف يع ےک

TTةنولاط 1غ اَدَخَأو ةعييشلا ةلاقملا وله اَن  

 رك ئذلا ىووفلا مّصْعَألا نب ديبل ْنَع اَمدَخَأ ٗتولاطَو يوميا

 ْنَع هللا مالك َنوُفرَحُي َنْيِذْلا دوُهيلا َنِم ةَردَحْنُم هلال وهف كيل

 َنِم هنأ هردصَم فرع اذ «ثيبحلا بمثل اذه برغي الف ءِهِعضاَوَم

 مهر نب داغجلا ثيبخلا لُجَرلا اذه ٍةطيم اس تلک ىلع رمد هقول

 : ميقلا نبا ٌركذ امك ؛ ىَحْضألا ريع موي يرسقلا ٌدِلاَخ ُهَلََق يذلا

 نايرقلا حئ اب موي يا ياخ فج یکّص اذ لجألو

 يِاَدلا ُميِلَكلا یّسوُم الَو الك ليل سيل ميِهاَرنِإ لاق ذِ

 نارق ےخأ ني كرد ف ٍةْئُسِبِحاَص لك حلا َرَكَش

 يذلا َوُه هال ؛هيَلِإ تبر اوف نب مها نع ةلاقملا هرَه حا
 .اًهُأَدَتْبا يذلا وع سلو ارش

 كلذ يف َلْوَقلا اوظلَعَو ادْيدَش اراكلإ ٍةنسلا ُلْمَأ مِهْيَلَع َركنأ دَقَ

 نآلا اَنَعَم ْنِكَلَو ءاَذَه َدْمَب يذلا عّطَقْلا يف هللا َءاَش ْنِإ  يِتأَيَس اَدّهو



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 لّصَح نکو ءوللا نع مالکلا يفت وهو ءيا بلا اڏَه ن رج
 ُرْيَغ وأ قولخَم نآرقلاي يِظْمَل نإ) :ُلاَقُي لَه :َوُهَو لاكشإ ِةّنسلا لْهَأ دع
 نآرقلاي يظل نإ :ُلوُقَت لَه ءاضُيأ َنْيوِلسملا ىَلَع اًهوُسَد هه ؟(قولخَم
 هي دارنا ناک ْنِإ ْفَقَوتَت وا « قوُلْخَم ريع نآرقلاب يظل : لوقت وا قولخَم
 :نارقلاي طفلا هب ديرأ ْنِإَو ؛ قوُلْخَم ريغ هللا مالک َوُهَف هب ظوفللا
 ٌلْیِصفَلا وه اَذَه لْيصُمَنلا نم َدبالَف .قوُلْخَم توّصلاو قوم ظا

 : "لقت الف ءَنْیقَقَحْللا نم ْعْمَجَو ءٌيِراْخْبلاَو ُدَمْحَأ ُماَمإلا وی لاق يزلا

 :َْفَقوَتَت الو ءاقَلطُم (قوُلْخَم ُرْيغ» الو ءًاقَلْطُم «قولْخَم نآرقلاي يِظْفْل»

 .كِلَذ يِف لّصفْت لب
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 يناثلا نئ جلا

 هلأ :ةيموجلا كالَه َءاَج اَمّن هلأ ْمَلْعاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ٠٠٦

 ءركألا اوكرتو ؟ فيك ؟ مِل :اوُلَخْدَأَف «ُلَجَو رع بولا يِف اوُركف

 ال ًاناّيع رفكلاب اوُؤاَجَف «ْمِهيَأَر ىلع َنْيَدلا اوُساَفَو ءساّيقلا اوُمَضَوَو
 .ليطْتتلاي اولاق نأ ىّ رْمَألاُمُهرْطضاَو «َقْلخلا اوُرفکو اورفكف «ىَفْحَي Be e “> 4 ٠ اس 2 ھم ےک هه

 :حرشلا

 ٌرَع بّرلا يف اوُرکف ملأ :ةيمهجلا كالح َءاَج اَمَلِإ هنأ مَلْعاَو) : هلو
 اولَّخَدَت ّمُهنَأ ديعبلا لالّضلا اذه اوُلْض ةّيِمْهَجلا لَعَج يذلا ْبَبَسلا (لَجَو 2 ع و افك ار 25 2 ا 8 o“ ا 02 م

 نأش يف َثَحْنَي نأ ٍمِلْسمْلِلُروُجَي الف «هبف نوَ اوُراَص بولا ناش يف
 هَ لم مامر ے ری وكم سو عا م ۔ هرو ها مرہ 3

 «ةّيفيكلا یف َلْخَدَتَي الو ِهِفاَصْوُأَو هئامسأيو هب نمي ْنَأ هلع لب «بّرلا
 3 3 سهو fF یھ مج ےس قمه يبكون سمس ےہ 2 ور مار ئ2

 لاق « هئاحبس وه الإ ِهتافصٴو ِهِئاَمسأ ةيفيكو هتاذ ملعي ال  العو لج ۔ هللا

 ء١١٠١ : هط] 4( اَمَلِع وی بوت الو مملح امو حدي بام ھاغی )+ : ىَلاَعَت
  0تا ٠

 7 جے ےک "ہر ےہ م o“ ادع ے ر 9 و 0 ر اگ

 ملكت ال نحف وِرْيَغيَو هيفي ملَعُأ َوُه ۔ لجو رع  هللاي طْيِحُي َدَحَأ الق
 و

 ذرب مل مَع فقوتو «ةَسلاو نآرقلا نم ِلْيِلَدلاب َءاَج امي الإ هللا ناش يف

 هناحْبُس هللا نأش يف مهِلوَقُعي اوُلَخَدَتو ةّنسلاو نآرقلا اوُرَكْنأ هيجل
 الو قوق الو ءٍمّلاَعلا َيِراَخ الو ِمَلاَعلا َلِخاَد ال هل :اوُناَق ىح ءىَلاَعَتو

 اولا قول وَ اع هللا لام: امردعم ٹرک اذإ ی الو قر لو عفت

 وُه دام ا نال ؛ اداَمَج ُنوكي اذإ .ةَداَرإ الو َملِع الو رَصَب الَو ٌمْمَس هَل سي
¢ 12 

 .كيذ ْنَع هللا ىَلاَعَت مانصألا لثِم ُنوکَي ءايشألا هذهِ ُفَّصْوُي يلا

 ما



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 هللا اوُساَق «َلِطاَبلا َساّيقلا اوُعَبَتا (مِهيأَر ىَلَع َنْيدلا اوُساَفَو) :هلْوَ
 اوملي ملو « َهيِبْشّملا يضَتقت مُهَدْنِع اھگال ؛ تافصو هءاَمْمأ اوفتف 0133 ٠

NSفان قولل ھا ا تاج  
 هيشت ال اًناذ هلل نأ امکف ؛اَذَهَو ادهني ةباَشت الو موب ًةَصاَح نقولا

 يتلا تافضلاو ءامسألا هيس الا فاسو ءامسا هل كلكف تاّرذلا

 .ةحيحصلا ٍةّداجلا ىلع راسو 2سا تھا نقوم

 وله بّبَسی هللاي اوُرْفَک (يفْخَي ال ًانایع رفكلاب اوؤاَجَن) :ُهلوَ
 .الَعَو لَج هللا قَح يف ةَعیيشلا تالاقلا

 ِهئاَمْسَأب هللا نوُفِصَي نيل اورق (قلخلا اورفكو اوُرفكف) : هلو
 0 ال :ُلوقُت ءّرْفك هيِبْشٌتلاَو .ةبشم اذه ؛ : نوُلوقَي مُهنأل «يافبصو

 سرا ےس
 وهو ءس ولم سیا :  كان لاف الَعَو لج ۔ هللا او

 هيسُفْنِل ت تب ةيبشتلا ےس نت :e1 ىروشلا € ريصبلا یس
 َلّدف توکل يف نادوُجْوَم َرَصَبلاَو عمسلا نأ عم ؛ءرصبلاو سلا

 ذه مَم اڌ باشي ال هلأ ىلع

 ٌليِطْمّيلا (ليطغئلاي اولاق نأ ىَلِإ ٌرْمألا مُهَرطْضاو) : هلو
 دل يلا ذل لب مَا ىلإ ووي اذه نال ؛ ىَلاَعَتَو ُهئاَحْبُس قلاخلا ُدوُحُج

 سيل اضیَأو ةر الو دا هَل سلو ملكي الو ءُرصْنُي الو عمْسَ
 هلِإ هيف ُنوُكَي ال ًاذإ «تخي الو قوق الو ءملاَعلا َجِراَخ الو «مّلاعلا لاد

 .ليطّْتلاو داحلإلا ىلإ ُرمألا مهب لاف ءُدَبعي
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 لس يناثلا ءزسجلا

 ُدَمْحأ ُماَمإلا ْمُهْنِم-ِءاَمَّلُعلا ضب َلاَقو : هللا ُهمِحَر فلولا لاق ٠3

 الر طوال ڈا الح ءةّلبِقلا لهأ نم سیل واك يما :- لح
 :اولاقو « ةقدص الو نيديع الو ةَعاَمَج الَو ةَعْمُج دت حال : : لاق ُهنأل ؛ ْتَروُي

 .ٌرفاك وهف ؛ قوُلْخَم ُنآرقلا : لقي مل ْنَم

 :حرشلا

 رفاك :يأ ہةلْبقلا لْهأ ْنِم َسْیَل راك يمهَجلاِ» :ِءاَمَلْعلا لَ
 كشالو ے الَعَو لج ۔ هللا لطع هال ؛ ِهِتالاَقَم مومجتي دش اَذَه نأ ٠

 .رفكلا

 ُراَکنِإوُهَو - خیشلا لاق امك ۔ ليطختلا نا نوع ہت ةيرفكلا ُمُهثالاَقَم
 ro ل ار ی 2 ريماس مرت

 يف - هللا ُهَمِحَر ۔ م ماما مهْيَلَع ذر ذَكَو « ىو احس هللا دوج

 ريغ مهيلع در ءُدْمَحا هلو ققحمو ٌعوُبْطَم وهو ّیعْھلا ىلع درلا» هبات

 .(ِةيِمْهَلا سیپلُت نايب مخضلا ي هياتک يف السلا حبش مولع در لاو

 ؛ مّدلا لاح وهف درم ُهنأل (ْتَرْوُي الو ٿر ال «مدلا لالَح) : لوق

 .مّدلا ُلالَح ُرِفاَکلاَو «ٌمالْمإلا َوُه َّمّدلا مص : يزل 3

 ةالّص ُرِكْنُي مهجلا نال : يأ (ةَعاَمَج الو ةَعْمُج ال :َلاَق هگل) : هل

 ُناَمْيإلاَف هللا كر هَدْنِع يفك اَمِإَو ءةَعاَمُا ہالص رکيو
 ا رار ر م

 ءناَمْيِإلا لاک انِمْؤُم َراّص هلع هر ناسلإلا ٤ فرع اذإف ةفرٰملا وه وه ہدن

 .تاّداّبِعلا نم ٍءيَش يأ لَعفي مل ولو ءْمُصَي هَل ولو هس

 يک



 يراهيربلا مامإلل ٌمثسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 َنِم ْتَسْيَل َلاَمْعَألا نأ ىَرَي ُهَنألِو (ةَقَدَص الو نيدْيِع الَو) :ُهلْوَق
 ريم ھ د سم مالا 5 هل ےک ہہ َ 2 ۔ مه َ مے ٥

 هدنع ناميإلا امنإو ءاضيأ داقتعالا الو «ناسللاي قطنلا الو نامیالا

 یہ عمهم
 هو

 ر رعملا درجم

 تلاق (رِفاك وهف ؛ َقولْخُم نآرقلا :لقي مل ْنَم :اولاقو) :هلوق Mz اَ د iq شل موك ےہ 7 وع
 و ے و 2 7 م ہلام E وم 7 کس 4 .٠

 وهف هللا مالك نآرقلا :لاقو «قولخم نآرقلا :لقی مل نم :ةيمهجلا
 7 “ےب 2 ےک ہوے هام

 .رفك هيبشتلاو ‹ هقلخي هللا ةر هنأ ؛ رِفاك

 تن یو



 يناثلا ءازهلا

 اوُفَلاَخَو ءوِرَمَحُم َِّمُأ ىَلَع فيّسلا اولحكساو : هللا هَمِحَر فلولا لاق ا < e ص م ھر رو و طب ور رو

 الو :كوللا لوُسَر هيف ملكتي مل ءيشي سالا اوُنحَتْماَو ءمُهلْبق ناك ْنَم
 ...عياوخ او دجاَسّلا ليِطْعَت اوُداَرأَو «#طوياحْصأ ْنِم ٌدَح

 :حرشلا

 نيمي لغ اوُلَحتما (قكوَمَحُم وما ىلع فيلا اوُنَحَتساَو) : هنو
 اڏام نوما ِدّھَع يف اوُنكَمت امل َكِلَدِلَو ؛ةديقحلا يف ْمُهَئوُفِلاَُي نيل
 او ن ويدعو -اولك زم الا ی ارلک ا اف

 .ةّيمهجلا بَهذَمي لوقلا ىَلَع ْمُهوُمِغْرُيِ
 هه ْرْهْظَت ملف ءَنْيِمِلسملا َنِم (مُهَلْبَق ناك ْنَم اوُهَلاَخَو) : هلو

 .مهيف الإ تالاق

 ْنَأ ١ ودار (ؤ5ا ل اوسر هيف ملكي مل ءيشب سالا اونحتماو) لو

 امل -ْهَدْعَب َءاَج ْنَمَو - نوُمأملا ِدْهَع يف اَمُک ؛ مهِلوَقي سالا اوُمزْلُي

 .نآرقلا قلْخِب لوَقلا ىَلَع سالا رجا

 هنأ ناَمْيِإلا يف ْمُهَبَهُدَم نال ؛ (عماوجلاَو دِجاَسْلا لیطعت اوُداَرأَو) : وَ

 ویلقی دق مل ولو «هِناَسِي ملكتي مل ولو ءًاقْيش ٌلَمْحَي مَل ولو ةفرْملا ََجُم
 ريس 2

 .مُهَدْنِع ةالّصلا بَ ال اھل عو او ِدجاَسُلا ىلإ ةَجاَح ال اذا

E E 
 ا ے ے.۔-



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 يف اوُلِمَعَو ءَداَلا اوُنُْطَعَو «ًمالئمإلا اوُتَمْوأَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق

 اوككشف ءهياَشَنلاب اوُجَتْحاَو ء خوُسلاب اوُمَلتَو «راثآلا اوُهلاَخَو ءَوقْرْلا
 ءِرْبَق باذَع كاته سيل :اولاقَو «مهُبر يف اوُمّصَتْحاَو «مهنايذأ يف سالا

 َلاَق اّمِم اريك اوُرَكْنأَو ءاقلْخُي مل ُراَنلاَو ةّنَجاَو «ةعافش الو ضْوَح الو
 ؛ ُهْجْولا اذَھ ْنِم ْمُهَءاَمِدَو ْمُهَريِفَكَت لحتسا نم لحتساف و هللا ُلوُسَر

 نع ًاقيداَح دَر نمو «ُهلُك بالا ر دق هللا بايك نم ةيآ در نم گل
 .مْيظَحلا هللاي ٌرِفاَك وُھَو هلك ركألا دَر دَقَف «قلكوللا ِلوُسَر

 :حرشلا
 2 اھو 2 ١ 6 ٤ 20 نايل و ھگ

 .مالسإلا اوفعضأ (ةيمهجلا : يأ (مالسإلا اونهوأو) : هلوق
 نوری ال مال ؛ هللا لّيبَس يف ٌداهجلا اولطع (داهجلا اولطعو) : هلٴوق 3 1 1 هم مل E 5ت ھر 2و2

 1 یھ 8ما ے ساو ھ صو صر 53 4 هە وې 2 ب لق
 فرعي هلال ؛ ملسم نوعرف لأ هام ہللا نوفرعي مھنال ںافکلا ريفكت

 تو لا ثر الإ لوه لَا ام تملع دق لاق :  یلاَعَت لاق ءوبلقب هللا
 دهع یف نوكرشملاو «هيلقي هللا فرعي وهف 7١٠21:ءارسإلا# ٍضْرَألاَو هم ےن تہ و ہے رگ صوم وة؟ ےک مم

  +0 TTسور رمو و 7 72 8

 َنوُدِقَتْحَي مُهَف تاداَبعلا ّنِم عاوئأب ُهَئوُدُبعَي لب مهيولقب هللا نوفر كَل
 ُهَعَم اوكرشأ ْمُهْنِكلَو «ةَدابِعلا قس ُهْنَأَو بّرلا وه -هئاحْبس- هللا نأ یس ê E و م “ےہ مو م جس م 2 ۔ےم ” نا هج مم

- 
 .ىَلاَعَتو ُهَئاَحْبمم هللا ىلإ مهبرقي ريْلا اَذَه نأ مِهِمْعَري هري نإ مه م شرو

 2 ھ91 رے 0-3 گرو فرم

 .ةنسلاو ةلدألا اوفلاخ : يأ (راگالا اوفلاَخو) : هلوق

 ا



 ےس يناثلا ءزجلا

 نولس هلو ةكرشلا لولا ترا (خوسنملاب اوُملکتو) :ُهلوق 2 so Eu رےہ وو عل 4 ےب و

 يف نيل مک )+ :- الَعَو لج هللا لاق امك ؛ ليِلْضََتلا لجأ ْنِم ؛ خساّنلاب

 ال ؛ خوسا هياَشتْلا نمو 207 :ناّرنِع لآ 4 هی هب ام وعيت عد رورو
 2 يل یے رے م 2 هو رص م هم ب 32 هو

 صاخ او «ديقملاو قلطملاو ,حوُسْنملاَو خاتا فرعي ناسنولا نأ دبال

 سم چ

 ىر نأ نود ُهَدَجَو صن ياپ لدي ال < :لالذتئمالا مولع ُفِرْعَي ٠ ماعلاو

 sof تو مہ مر و

ee توپ 

ar Eoما هام پورہ  

 هني خا رم انا u 0 «نآرشلاب اولد

 رم مم

 ضعبب َنوُصْوَمْفَأ :  فلا لاق « هي فاك اًدّهف رخآلا ضعبلا کو

 مكْحَلا ني ُعَمْجَي ال يزلاف «[180 :ةرقبلا]  ضّْعَبِب مب تورفککو بتکلآ
 وِ © مج

 : لاق َكِلَذِلَو ؟ هضعب كريو باتِکلا ضعبب 0 اذه ِهياَشَيلاَو

 مكحملا : يِنْعَي ؟ 4( لک چ اولاق 4( لک می انما ول رلیلآ ف خو +

 مكخملا ىلإ ياشلا َنوُدْريَف «۷:نازنع لالچ نير دنع ن کر هياشلاو
 م 7

 هيف َلُخْدَي نأ ُروُجَي ال < ءملاَع ىلإ جات اَذَه نکل ةُحّضَوُيو هر

 0 أ الإ ہباشَنلاب ُدُخَأَي الف < َليِلْضَتلا ديرب ُعِئاَر وأ « مِلاَحَتُم

 ماَمإلا مهيِف لاق ادهلَو «ةيممجلا لم ليلا ديرب عيار ان 9

 '''منآرقلا َنِم هاشم اي نولدتسی» مسا

 .(1/ص)ةيمهجلاو ةقدانزلا ىلع درلا )١(

 تجسس تحت نت تے



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 .مّلِع ربعي للا ىَلَع وَ «يِرذَيال ميا امو ٭
 يف ُدّمْحَأ ُماَمإلا ُمُهْيَلَع در كيدو :(وياَشتْلاِب اوجتحاو) : لوق

 َلطْبَأَو اهي ولدنا يتلا صوصتلا ىلع َءاَج قيمها ىلع درلا» هيا

 نيبو تايآلا َنْیَب عَمَجَو ءاَھْیِف حيحصلا ةجَولا َنّيَبَو ءاهيف مهيار
 .ثیداحأألا

 ؛ راکذأای لب اذه ّنَأ كش الف (ٌمهِناَيْدَأ يف سالا اوككشف) 0

 يف خمار وُه نَم لإ َدِئاَقَعلا امّیسالَو میلا ِلئاَسَم يف ملكي نأ روی الف
 اضف « َنْيِمِلاَعَتملا وأ ءَنْيِمَلَعتملا فاصنأ اَهْيَف ْمّلَكَتَي نأ زوجي ال ءمليلا
 .لالّضلاَو غيرلا لْهأ ْنَع

 ام :یلاَعت لاق ؛َلَدَجْلا اوُنَدَحَأ (مهبر يف اوُمّصَتْخاَو) :ُلوق
 ہے ء؛::رفاغ4 دلا يف ملن َكِرَْي الق اورفک نیلا الإ ہلا تيا ف للحس ہم ہ 2 ےہ وو سس م ےس ۔ ےک ےک ۔ےر ۸ سس 7

 اھٹآو ءوللا مالك اَهّنَأ دِقَتعيَو اهلبقتي لب ؛ هللا تايآ يف لداجي ال نيؤملا ےک ے ا ےک ےو مم می رر ھو اے 0 ےس ا م 21 ۶م 5+
 هللا مالك يِف ُلِداَجَم اڌهف ؛ ككّشتيو اهيف فقوتي يذلا امأ «ىدهو ريخ 7 ا م م 2 رک زت 20 ص صم 7 ٤“ م يم ورم

 نال ْمِهِيَمَدَم عم ّقِفاَوَتُم اَذَه (ِرْبق باع كانه سيل :اولاقو) : ُهلوَق
 حُحَيو ُموُصَیَو يَلَصُي هئا ُمَرْلَي الو ءْنِمْوُم وهف هللا فرع ْنَم مُهَدْنِع
 ؛ رق ُباَذَع كانه سيل كلذ ىَلَع ٗءاَنبَو ؛ َلاَمْعَألا يدوي الو هرِمَتْحَبَو

 یف َنْیِدَلاَف «ةَحاَطَو ةَیِصْمَم كانه سيلو «هللا نوفرْعَي مهلك سالا نأ
 قو

 2 ينم 7 34 7 ەھ و و

 .نوبذعي ال اذإ « هللا نوفرعي مهلك روبقلا

 ي ڪڪ ج



 يناثلا ءرصلا

 هام عع

 مهنال ؛ اًهوركْنأ بیقلا ِروُمُا لك (ةَع ةعافش الو ضوح الو) ات

 .طقف مِهِلوَقُع ىَلَع َنوُدِمَتعَي

 مل ُراّثلاَو هنا : ةّيمْهَجلا لاق : أ (اَقَلْخُي مَن راَقاَو ُةنجاَو) : لَ
 ا لاق ءّنآلا ناَعقوَلْخَم اًمُهْنَأ ربح هللا نأ عم ءّنآلا اقلخي

 ةدعم اهنا ىلع لدي اده اڌَه تنا ء۰٣ نارْمِع لآل 4( َنيِقَّتمْلِ ایا أ )+

 اضْيأو «[179 :ناَرْمِع لآل 4 َنيريكْلِ تواب :راتلا يف َلاَقَو رر
 م سو چ

 و امن ىلع لد مّئهَج حبق نِ ره ةديش نَا ربخا لوس رلا

 نم نو دعت اھ دشا كدر ءاَتشلا يف سف : ناسف اهل ال كِلَّذَكَو

 نإ :َلاَقف رحل ا ني َنوُدِحَت ام دشا كدر فيصلا ف شر ءدربلا

 “کم منهج حيف نم را ةدش

 :اج ان رح یر( لا ڈر لاَ ان ارت ایٹرز نل

 .مُهدقتْعمو مهر فلاح هنأ ؛ سلاو بالا يف

 ْنَم (هجّولا اَذَه ْنِم مُهَءاَمِدَو ٍمُهريفَك لحتسا نم م لحتساف) : ا
 ی رگ

 تالاقملا هذه عومجمل مهرفك هاف ةَعاَمحلاَو ةّئسلا ِلْھُأ 06 مُر

 .نيد لا لا ىلإ يِهَنْنت نت اَهّنَأل ؛ ةا

 )١( مقر۱۹۸/ ا)وِحيِحَّص يف يراخبلا ُهاَوَر  0٠ءرمع نباو َةَرْيَرُم يبأ نع 900

 صحيجه)١ /  4٠رمع نبأ نعء٠ ۹مقر٤/۱۷۳۲) يفو هريره يبأ نع (110مقر



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 قبس اَمَك ؛ (ُهّلك بالا دَر دقق هللا باک نم ةيآ در نم ُهْنَأل) : هلو

 َنَمآ دقف هب قلعي يذلا َرَخآلا ضْعبلا كرو نآرقلا ٍضْعَبِي لَدَسا نم هَ

 اذه :مكحملا كريو هياَشَملاب لدتسي يزلاف هَضْعَب كرو وباّتِكلا ضعبي

 ؛ اِک ركألا دَر ْدَقَف ءال هللا لوُسَر ْنَع ًائيَح دَر ْنَمَو) : هلو
 هم م ےل 2 2 و ہہ لاو ےک هلل ص ےس صف “ے6 700 گی

 كرتو ةنسلا نِم هياشتملا ذخأ نمف هياَشَتَم اهيفو مكحم اهيف ةنسلا كلك

 رم “وف وم و ا اگ

 .اهلك ةّنَسلا در دقف مكحملا
 3 شي م م 7 ,o ~2 م هوي 8 4

 نال ؛ هللاي ُداّيِعلاَو ةَجْيََنلا يه ِهِذَم (ميظَعلا هللاي رفاک وهو) :هلوق

 لک ۔وی انماء رج :لوُقَب هللاي ُنِمْؤُي يذلا
 ال هلق مَكْحُلا امو هل حصي هال ؛ ياشلا ُدْخَأَي اَمنِإَف ْْيَرلا باص
 ءةَّمْهَجاب ةصاَح ْتَسْيلو امِئاَد ءاَوْهَألا لهأ ةقيرط هذه « هكرْيف هل حلصي
 ِہیذَه يتقو يأ يف ًاعيِمَج ءاوهألا لْهَأ كل ءةيمهجلا نم اَهَرَدصَم “کلو
 فيا اَم َنوُکرْثبَو ٠ْمُھتبغَر َقِفاَوي ام ةَلرَألا نم نوذُخأَي «مُهُتقْيِرط

٥ 
 ةه مم نے

 و

dE ر e 

 اما ء۱۷ :نارْمِع لآل يأ انير دنع نِم
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 ل يناثلا ءهزجلا

 ةَوُعَم ناطلسلا َنِم اوُدِجَوَو «ةَدْلا مهل تَماَدق : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ملِع سرَدف ءكِلَد نود ْنَم ىَلَع طٴوّسلاَو فيّسلا اوُعّضَوَو «كلذ ىَلَع
 مالكلاو عدبلا ٍراَهْظإل ِنْيَتموُككم ائراَصَو ءاَمُهوُْمْوَأَو َةَعاَمَجلاو لا
 هيف اوُنَضَوَو «مُهيَأر اورَھظأو سِلاَجْلا اواو «موترفكلو ايف
 مل «ةَميِظَع ةف تئاکف «ةّساكرلا مُهَل اوُبلطَو 2ساّنلا اوُعَمْطَأَو «بّتكلا
 نأ ْمِهتَسْلاَجُم ْنِم ّلُجّرلا ُبِيِصُي ناك ام ىئذأف « هللا َمّصَح ْنَم الإ اهم جلي

 ىَلَع ُهْنأ يري الو حلا ىَلَح مهيار ىر أ مُهمياَب وا «هنند يف كش
 رفعج َمايَأ ناك ىح ىلا كله ءاكاش ٌراَصَق ءلطاّبلا ىَلَع وأ قحلا

 هي َرّهظأو «قحلا هي رَهْظَاَو ءعدبلا هي هللا bls ؛ لكوتملا هل لاقي يرللا

 .اذَه اتوي ىلإ عّدبلا لْهأ ةَرثكو مِهِتَلق َعَم ,مهتئرملا تلاطو ءةنسلا لهأ

 ؛حرشلا

 (َكِلُد ىَلَع ةَنوُمَم ناَطْلَسلا نم اوُدَجَوَو «ةّدملا مهل تَماَدَق) : هوَ

 .هوُعَدَخَو هب اوُرَرَغ ٿي ُهْنَعَوانح هلل امَع ءييردَو نوما هع ىلإ ريش
 اوطْلَسَت يِنْحَي (َكِلَظ نود ْنَم ىلع طوسسلاو فيلا اوُنَضَوَو) : هلو

 ؛ةَئييحلا ِةَئاَطيلا ةَجْیَت وهو ءَةَعاَمْجلاَو ِةّنسلا لْهَأ ىلع نوُمأَلا ِدهَع يف

 ٍروُمألا الو ٍرْيَغ ْنِم ْوأ وما ةالُو نم ناك ءاَوَس ملا ىَلَع بحي
 أوُنَماَ نرل اتي )+ : ىلاعت لاق ءةَحِلاَص ةّئاطي الإ ذيب ال ْنأ هْیَلَع بجي

 ےس 4 لاب مکتوب ال + «مکربغ نم : يِنْعَي « یوم ني اڀ اول ال 3

 سا ااا اال



 يراهبربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ال ؛قةّكيسلا ةئاطيلا نِم رذحیو ا ةئاطي د ملسملاف ء۱۱۱۸: َناَرْمِع لآ)

 هِئاَكَذ عَم ءَنوُمأَمْلِل ةّكيسلا ةئاَطِلا تكدخا اًداَم اوُرظْنا ءِروُمُألا الو اًمّيرم
 اف اا اون قو او غ اد عم «مِشاَه يب ْنِم ُهَنآَو هتلاصأو

 اا : يييوطلاو يعقلعلا نبا : ساّبعلا يِنَب ِرخآ یف ةئيسلا ةئاطبلا

 مهل اوُحَمفَو می اَوَنَأ قرشا نم رال هيلع اورج ؟يِساّيلا ةفيلخاي
 لا دالي ىَلَعَو َداَدْعَب ىلع اوضق یّتح لبسلا مهل اوُرسَیَو قيرطلا

 تارفلاو ةّلْجِ رت يف اًهوُعَصَوَو بتلا اوَُرَحَو «ةميظعلا لالا اوك
 ذم مالسإلا نِكَل مالسإلا ىَلَع اْوَضَف مها نوني « هالا اهي ترين ىح

 .هْيَلَع ىضقي ال هللا نم

 :سورُدلا أل ردنا : ينعي (ِةَعاَمَجلاو سلا مع َسَرَدَف) : هلو
 .رادنالا وه

 ےس س ت اپ 2 راو ۔ رے ھس اکے عك
 راصو «ةنسلاو باتكلا ملع اوفعضأ : يعي (اَمُهوُتَْوَأَو) :ُهلؤق

 .قيطْنملا ملعو ؛مالکلا ملِعَو ,لّدجلا ملِع مُهَدْنِع مليلا

 كسلا اوُكَرت (اهيف مالكلاو عدبلا ٍراهظإل نيتموكم اگراّصَو) لو
 .َنيِموُْحم ةنسلا ْلهَأ راصو ءال ِةَوْعَّدلاَو علا ٍراَمظَِو عدبلاب وقت

 اولختسا (ْمُهيأَر اورهظأو َسِلاَجْلا اوُدَحْناو «مهتراکلو) : هلو
 اَمْیَف ْمُهَءاَرآ نوُرهظي اوُراصف تاعمجتلاو سرادملاو سلاجلا
 يف ًادّهُج نولأي ال ْمُهّنإَف مُهَل نكُم اذإ شل ْلْمَا ادكهَو ؛اًهئوُرشْني
 .مالئمإلا ىلع ِءاضقلا

 سس كال لال سل



 بس يناثلا ءزمجلا

 ةيهجلا بك بتلا اوفلأ : ينعي (ٹکلا ديف اوسو لوئ

 .ةَلتعلاَو
 املا ہک ھہ٤ رک اص 2 د كك ےہ 8م E و
 سانلا نِم ريثك اوعنقا (ةسائرلا مهل اوبلطو سانلا اوعمطأو) :هلوق

َ 
 ْتَءاَج اإ َنَئفلا أل ؛ ْمُهوُحَبَناَف مهيأر اوُعنَتْفا ملعلا ّنِم اوُكَمَتَي مَن َنْيِذلا 0

 نم مهني ءاريتك ارثأت اهي رات ْنَم سالا َنِم نِ ءاَهْنِم وُجْنَي ْنَم لق
 ءالتبالا َدْعَب نِكلَو ءاّهْنِم ُملْسَیي نم مهمو «كلڏ َنوُد ارات رئي

 مه ر

 توا 5 مه لا اب ْمُموَرغأَو مهبَهذَمب ساّنلا اوُعَنَقَأ ءناَحِتْمالاَو

 لا اب ِبيِغْرّتلاِب َنوُئأَي ةراتو ءسْبحلاَو بْرّضلاَو ِلْثقلاَو ديدمَلاب
 02 و و م ےہ و ما ے 3 ىف 2 0 مث مر ںی م

 هايندي هنيد عيبي عمطلا بحاصو لهاجلاف «قرشملا لبقتسملاو فئاظولاو

 .هللاي ٌداّيِعلاَو
 ھ مےں گو ےہ ے یر ا6 روی ہےه<ک ع “وہ ےک 2
 جني مل (هللا مصع نم الإ اھٹِم جلي مل ءةَميظَع ةئتف تكاكف) : هلق

 7 ھ رر د i ۔۔ےہ یا نس 9 E عملو ےگ 2

 مامولا لثم هبيصي ام ىلع ربصو ةنسلاو باتكلاب كسمَت نم الإ اُهْنِم
 هريس سا 1 2 03 0 َ ف ل ص را م کن و ۔ے رس و £

 مهعواط يذلا امأ ءةنسلاو باتكلاي كْمَتُم وهو لؾق ْنَم كاَنْهَو ءَدَمْحَأ

 هابل کر تم رام م رن رپ

 .مهعم كله اذهف مهعم راسو
 اى 5 خت 5 7 ور ھر ےہ ا 22

 يف كّشي نأ مهِيَسْلاَجُم نِم َلُجّرلا بيصي ناك ام یگدف) : هوَ

 oro م اوصو ده ماهو ره سم هاهو م ام سمو ے ا o ل

 نع فرحني مل نم مهنمو «هنيد نع فرحنا نم سانلا نِم : ينعي (هنيد

 َ 6ھ رم ےہ 01 ٦ هم و ماس ۔ے ھی رک °

 يا ال ْمُهَتَسْلاَجُم نال ؛ روُمُألا ضْعُب يف د تن هدنع لصح هنكل هڼید

o2 
٠ 

 .ریحبپ



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 o يا عبو ے So تره Ic Or يه Se و ۱

 ؛ فرحنیو ريك ءيش هبيصي نأ امإ مهسلاج نم ( هعياتي وأ) : لوق
 ٍضْعَب يِف ۓٹكکشُت عون ُهَدْنِع ريصي لقألا ىلع وأ ؛وفارحْنالا ّنِم ءيش وأ 2 عويد ولو و م هس وم 9 ےہ ىو حد مج

 .رومألا
e 38 22ىلا ص ان هم مہم رھپ 7 ےب باپ  

 قح ا ىلع هن يردي الو ,قحلا مهيار ىري مهعياتي : هلوق

 ےل زس ها و # ا 2 دو ريم GE س2 رو ميم - “۔ےم

 مهدنعو ةروزم اججح مهدنع ناو اميسال (اكاش راصف ءلِطابلا ىلع و

 مهمواقي تیا ِمِلاَع ىلإ َنوُجاَتْحَي مهف «مالكلا يف ةوقو ةحاصفو ةغالب

 لن ةن نبا مالسإلا خيش لم دمحُا مامإلا لم ‹مهيلع دریو

 .مهورسكو مهه وجو يف | وماق يذلا ِةمِئألا
 دا ا -ٍ َ يل ر و 2 e ت ےس و وم

 (لكوتملا هل لاقي ىرللا رفعج مايا ناك یّتح قلخلا كلهف) :هلوق
 7 وا

o0 ساما سام سو  oهم اس  eدهَعَو « مصَتعملا هيِخَأ دّھَعَو «نوُمألا دهَع يف ءاليْبالا اذه ّرَمَكسا : ينعي هم ےس  
 ةّنسلا رَصَتَف ُلُكَوتملا ُهوُخَأ عيوب قثاولا كَلَه اًمَلَف ءمصتعملا نب قثاولا

 ُءازَجف «ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبَس هللا َنِم جرفلا َءاَجَو «ملعلا لْهَأ ْنَع ةّنحِلا عفرو

 هَل ُلاَقْل « ُهَمَرْكأو ُدَمْحَأ َماَمإلا ْرّرَعَو ءارْيَخ َنْيِمِلسملاَو مالسإلا نع هللا
 .قثاولا نب رفح : وهف همسا اًمَأ ءُهْبقل اذه هللا ىلع لكوتملا : يأ (لكوتملا 5 روك رع م 7 وقتك سما ن 3 یم رب ۳ / 7 4

 ىَلَع اًَوَق :يِنْعَي «ةّنسلا لهأ يعي (مهتئيملا تلاطو) :ُهلوق
 .رمألا سكعْنا «عدبلا لْهَأ ىَلَع مالكلاي اوُدَكشا «مالكلا

 2 ا هس سوس 5 2 ۰ مورس ہ٭ م و2

 ال َلِطاَبلا ٌنِكَلَ (اَذَه اَنَِْي ىلإ عدبلا لْهَأ ۃَرثکو مهِتلِق عَم) :ُهلوق
 َنوُمِواَقُي ال مهل ءٌرييك ٍلِطاَبلا ىَلَع يذلا ناك نو ءادبأ قحا مواقي
 تكي ني مک )ل : یلاعت لاق ليَ ِْيَلَع يزنلا ناک ولو لهو قحلا
 بل ب ااا ا



 ل يناثلا ءزجلا

 ا ےک ےک

 و ُدمْحَأ ماَمإلا ءء٤ ییا لا ندا ر و غ آل

 یک دخ و وف ات حلا فحّزلا جَو يف لِمَع اڏام ناو دا

 .هقّنسلا لهأ ماَمِإ» ىَّمَسُي كلذ ؛ ةّنسسلا هب هللا رع

 و وع



 يراهبربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 موق مُهْنِم يقي لق دق ِةَلالِّضلا مالغا منمرلاو :هلل هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 اَمَع مُهُزَجْحَي د َدَحَأ الو «مهعتمي منام ال ءاّهْيلِإ ٌنوُعْدَيَو از نولي

 ا

 رش
 را اهب نومي موق منو ید العلا م الْغأَو ملسرلاو) : هلو

 ُرِصَتْنَي انایخأ ركل :ناَحِيمالاَو ءالتبالل رشلاو ریا ىقبي لب :يھتني ال

 تک ءَرمَتْسَ ال لِطابلا رزیط کلو اطال وک اناحأو «رهظيو یا

 لج هللاو ءوثلا نذإي دوي نف لّصَح ام ِهْيَلَع لّصَح نو هلق قحلا

 4 یومِ ةبقَسلاَو # < ء۳۰ منت نيم ةبقلملاو # :لوقي ۔الَعو

 : -هللا همحر- مٔیقلا نبا مامإلا 7 «[۱۳۲ : هط]
 ٠ ا ا ہباوق بجْتت الق رحمو ومل واو

E E 

 .(ىسيع نبا حرش عم -7١؟14/ ١)ةيفاشلا ةيفاكلا )١(



 س يناثلا ءزجلا

 م الإ طق ًةَقدْلَز جت مَ هنأ ملْعاَو : هللا هم َر فلولا لاق ٦

 دک هک اك میر لک ذو مال أ خلا عب

 دليلا ْمُهَءآَج ام دعب نی الإ اوك اَمَه ]+ :- لجو رع هللا لاق هل نيد

 باَحْصأ ِءوُسلا ُءاَملُع مهو ء11۹4 : ةيثاجلا] 4 هاب

 :حرشلا

 َوُهَو ؛ قاتلا يه :ةَقَدْبَرلا (طق ةَقدْنَر مع ئجت مل هلآ ملعاو) :ُهَلوَ
 َنْوُّمَسُي اولاک َنْیْذْلا ْمُه :ةقداّرلاف ءرفكلا ُناطْبِإَو ِناَمْیِإلا راَهَظإ

 ھل تحنس اذِإو ؛ساّلا 7 نوُشيِعَيَو ؛مالسإلا ر ردص يف «نْيقِفاَتملا »ب

 يف ٌدوُجْوَم وُه امك ؛ ِهِلْمَأَو حلا ديم ْمُهباَيْنأ تَرْشَكَو مُهُرَش َرَھظ ٌةَصْرف
 تالا اياب

 حير لک عم نوليعُي ءا لَك عابتأ عاّرلا جملا نِ ال : : هلو

 ا نوُهجش نيا نوُردَي ال ءا لک نوي سالا َءاَمْهَد : : ييي

 كلاي َرَتْخَت الف < ل ِتابئلاو خوُسّرلا ُلْهأ- ملیلا

 ب ٍضْرَأْلا ف نم رک أ عت نا: ىَلاَعَت لاق < ءّرشلا له

 لاق ءاليلق 02 قا ىلع نمي لا ء١١١۱۱:ماعنألات ج ولا لیس
 ا سا اھ کر ےس 4

 هللأو هللا ِنْدِإِب ةرییک ٌهَكِو ْتَلَع واک تک ڊڪ ني مک # : ىَلاَعَت

 ۲٤۹ :ةرقبلا] 4گ َنيريدَصلأ

 شش يسال ل __



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ل ر رہنے رس مک ا ESS ا رس ا Pol 2 ek صم د 2 لا

 نمو ےالڑاھ ىلإ الو ےالڑاھ ىلإ ال كلذ نيب نييذب ذه :  ىلاَعَت لاق ‹ قِفانم وهف

 نيد هل اذه و" لیس هل دمج نلف هللا للضب
 فج ام لم پیر : لجو رع هللا لاق) : هلؤق مح ص AE ےس سم هسا وم ج ھ

 نوهت اًهّنإف 3 نع اوُفلَتْخا ول مهف )014 : اجا 1 رهت ایمب ليا
 ءاوُفَلَنْخاَف مهاوه اتا منال ؛ َنوُملْعَي مهو اوُفْلَتْخا نِكلو فضا

 هلآ لب اوُمِصَتعاَو ۶ ىلاَعَت لاق ءاوعمتجاو اوقْفّتال ولا کتا ول رم بك هر ر0 م ر

۴ Gl 38 ع وهف لهج نع َء قحلا ةفلاَخُم ناك اًدإف ء١۱۱۰: نآرٗمِع لار ًاوفَرَمَت الو اعیھج 

 لج ۔ هللا نال ؛ هاو بخت مع نع ناك اذ مآ «نوت اھ یر

 4ک هلأ ےس ترش ىذه ری ةليوه عا نم لص نمو : 0 العو

 اَم دب أم الإ اوفا امم ( امه # : ََلاَكَي لوقو :ُهْنِم لَضَأ َدَحَأ ال ٠٠ صصقلا ]

 « لْهَج ْنَع اوفا ام :ليئارسإ ينب : يعي 4 هن ايب مالا ْمُهَدآَج
 .ةم ملا ورنه ْنِم ْمُهَهَباَش ْنَم كلذكو ؛ ىوه ْنَع اولا اَمنإَو

59557 



 باص يف سانا لاري ال هلآ مَلعاو:هللا مح ر فا لاق ٠١1

 مهي ييجيو «مُهَريغ موب يدعو ءهللا مهي دلهي ءةّنسلاو قحلا لها ني

 :لاقف ددال لو مول عت قت ها مسو لا مُهف ءنئسلا
 یو ۔ےہ ع وہا 57-0 ول م ےس هز 2 جہ رص رص رص تھ ےس

 4 مهندي أيعب تانيبلا مھت ءاجام لعب نم ےک نيذلا لا هيف تكتل ام #

 تاب علا ني دف كت ا اوم تک لاقف مُهاتتساف

 0 لوسر لاقو ء۳۰ مج ہم یا اکو نم یھب ھاو
 هضم هروقرم م . رر

 ىّنح مُهَلْذَخ ْنَم قطع لا لع نوع يأ م تمس 6 الو

 .«نورهاظ مهو هللا مَا یاب

 ؛حرشلا

 ملیلا بلاط ايو ميلا اھ ملح : يأ «مّكعاو» : هلا ُهَمِحَر . لاق

 تركك امهم هع هِعاَبتال هللا ُهَقْفَو ْنَم وْیَلَع ىقْبِيو «ىَقْبَي قحلا ّنَأ يف هب

 ال ْمُهّنإف ِهِلْمَأَو قحلا ىَلَع اوضقي نأ ُءاَدخَألا َلَواَح اَمْھَمَو ٠َا

 نع اَنِأ )+ :ىَلاَعَت لاق امك ؛ ِهيِمْحَي هَئاَحْبُس هللا نال ؛ كلذ َنوُعْيِطَتسَي

 ٌرْضَنَنل اَّنِإ : یلاَعَت لاق اَمَکَو ؛۱۹:رجملا) 4 توظف ہل الو رگْیلا اتر

 ء[٥٥٥:رفاغ] £ دهسا الا شب مو ڈا تلا ىف اوثماع ییا تا
cos,” 

 نم مُهرضي ال نيرهاظ قحلا ىَلَع يما نِم ةفئاط لار ال» : يبا لاو



 يراهبربلا مامالل ٌيثسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 قاب قحلاف ,"”«ىَناَعَتَو كرابت هللا ُرْمَأ ينأَي ىح مُهلَخ ْنَم مالو ملاح
 ال هللا ناف ,يتاقوألا ٍضْعَب وا نيزسلا ضعب يف اوُلَ نِإو توا و

 ھا دل اذوب و ساس ییا را لع
 قحا اده يي ال ۔ الَعَو لج هللا ناف ًالإو «ىَقلُي ام ىَلَع ربصيو « ِهْيَلَع

 2و وي م
 ر لق ر

 اذِإف ناكَم ىلإ ناكَم ْنِم لقي دقو ءاع اغا و راتفلا هل ضيفي اب ادا

 جرس رس
 ليبتس هتك تلقا: ىلا ؛ نخل م ناک يف ل -

 مانی :FF لا لاق مكر 6 دمحم 4( دلما اوٹوکی ال رٹ رش کری امو

 رص

3 

 جس ےہ 5 د رھا و ہوم يدوم OS ےہ 1

 لا هنو و مح ربوغ هللا یاب فوسف وزيد نع مکن دنرب نم اونماء نا
 3 مل کرا فا ےس ےہ ص

 م۹ كلذ ریال ةَمْوَ نوفاخي الو هلآ لیس ف توده نير لع ىلع رنز مَا َنییِمومْل

 م هك 2

eةدئاملال 4م يلع عساو هلل هلأ  clot:هللا َنِم ُناَمَض اذَھُف  

 ٌرطخملاف «هيمحيو هي هي موي م هَل ضيقيس هاو وخلا اذه ِءاقبل - الَعَو لج

 اڌهب كسم مل ن نإ نحن اَيلح طا نو ءُ هلأ نیلا یلَع س ت س و Jo بے سو ےس وال مرې ل

 لغ فاحت نأ اكلك ءاَنْیَغِل ىطخُيو ام ذَخ هاف ٠ ِهْيِلَع ريصتو نيدلا ے ساو مك حصے ےک هيو ام دۇب هل هم اهو 0 مم

 كی رل یخو نيل اته ان ةخُ ال اشا

 یگ

 )١( ةريغملا نع (۱۹۲۱مقر)ہحیحص يف ملسمو ء(۸۱۸۱مقر)هہحیحص يف يراخبلا هاور #5 «
 هاورو :ه#ةيواعم ثيدح نم (۱۰۳۷مسقر)ملسمو :(؟5918مقر)يراخبلا هاورو
 هللا يضر هللادبع نب رباج ثيدح نم (۱۹۲۳مقر)و « ها نابوث ثيدح نم (۱۹۲۰مقر)ملسم

 .ك#ةرمس نب رباج ثيدح نم (۱۹۲۲مقر)و ءامهنع

 ہت سحر ب ريييعبستمعل



 ةباصع (ةّنسلاو قحا لا ْنِم ٍةَباَصِع يف سالا لاري ال ُهلآ) : هَ
 ىّمَسُتو «ةفئاط ىّمَسُت «ةقئاط لاَ ال» :4 لاق اَمَک ؛ َةَعاَمَج :يِنْمَي

 ص 2
 ي نم واس

 ا راسو #7

 092٤0 ؛ةعامج

 مهف «مهريغ مهي يدهّيو» «قحلا اذهب كم هلل (هللا مهيوهَي) : هلق
 یے َ 0 0 5 همم م وک تپ ھو سو م م رت نع س مال و

 ال مهثأ «نيينابرلا ءاملحلا ةفص لَه «مهريغ َنوُدَهَيَو مهسفنأ يف َنوُدَتْهَي
 0 2 8 مور ا o سو 4 ہےاور 0 و 7 4 مگر

 مهئورصبيو قحلا ىلإ مهريغ َنوَعدَی اضيأ لب ؛ٌمھسْفْنَأ ىلع نوُرِصتقَ

 هع J هلو و هم 1 .٠ ع ھ ا لاقل هلو 2 و ربع ور

 .مهل هنوحضويو هيلإ مهنودشري مهنأ ىنعمي «هيلإ مهتودهيو «هب
٠ HEمے ص و 0 ساو س ۲ 7پ ےہ 3 م ےل  

 تسرد نأ دعب ةيوبنلا نئسلا :ىأ (نئسلا مهي ييحيو) : ۀلوق
 َ -ر رم م

 نّئسلا ويحي مها «مهُتقيِرط هذه ؛ اهئوُيحُيو اهو مُهنِإف تّنفدلاو 27 رو رو عي 0ه و ےہ وام
 م َ م و 7 7 1 ما. ا م مس لر ص 4-5 رم

 ىلع لزنآ امك دوعی یتح َنیدلا اذه نوُددَجُيَو ء عدبلا نوُتيِعبَو

 - - ۹ فن روم 3 َ ےک 2 0 1 م < مريب ھ و س ت

 اهل ددجي نم ةمألا وذهِل هللا ْثَعْبَي ناَمّرلا َنِم ٍةَرْثَف لك یف «ةظيِدّمَحُم

 2 م 68 5 ےھت مم م6 7 ص م و ~0

 اذه : َنيِلِهاجْلا ليوأكو َنْيِلِطْبملا َلاَحَمْناَو َنْیِلاَغلا فير ُهْنَع َنوُفْنَي ءاهتْيِد

 ِءادعألا تاَّمَجَهِل ُنْيَدلا اذه ضرع مك «ىَلاَعتو ُهَئاَحْبْس هللا نم ضف
 م ر او 2 o 0 21 و

 زئأ امك اضغ لاَزَي ال نيَدلا نِكلو ؛وئكیکْشللابَو ِتایاَعّالابو «ةّوقلاي

 : ىلاَعَت لاق امك ؛ ِريّْنلاي ِهْيلَع دي دع مل ءويّنسيو هباتِكي دمحم ىلع
 ا

 لِزنَأ امك نآرقلا وه اه ؛14:رجحلا بو الو رگلا انار یک ال + e ” وك یے N 252+ وہ رپ
 ےک ھک د ۰ پرس یٗ هلا سا كوع رو هو “ زس جر 77

 تئاک «هل هللا ظفح نم اذهو ءذِحاو فرح هلم يعي مل دمحم ىلع
 ؛مھباتِك نوعيضي اوثاكف ٌناَبهرلاو رابحألا اَهْيلَع ظفْحَتْسُب ةقیاّسلا بّتكلا ت قع ےہ 0 4 سم اس 2 وک ئل اگ 2 24 31 و

 همسو 2 اا ےس تل ل وت

 ءلْيجْلإلاو َةاَرْوّتلِل لّصَح امك ؛ ُفيِرْحْنلاَو ُليِدْبَلاَو ُريیقَللا هيف ُلْخدَیو
 ا ابا لب



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ? GEے ر ا ۶ 0 2oو ٥

 هنم ريغي نأ دحا ؤرجی الف ذ ءنآرقلا اَذَه ظفحي هئاحبس َّوُه لفك هللا نأ الإ

 مل هَه ىَلَع هلا مْ نم اذَهَو «ادجاو افرح
 .٠ 280 9 ۳ م م و 72 75

 فالیخالا دنع مِهِتَلِق عُم یلاعت هللا مهفصو نيا مهف) : هلو
 سب د تل رم کج من اج اک وک نم 2 0 0 خا َتلَتْخا امو : لاقف

 3 تل
 يأ

 هيو سر

 اڌَه يف وأ ِنْیَدلا اذَھ يف :يأ * ِهيف امو 8005 ۃرتبل)  مهنيب
 مل ق £ مهن هتد ايب تالا ا ےک 0 ذا الإ )م بالا
 ببسي اوشا امن قلا ٍنَع خلا ميل قحا ءاَمَح لجل اون

 يق يف بتا و ات .ءاوهألا بيسو « ٍضْعَب ىلع مُهْضْحَب هپ يغبلا

 “رع وأ ٍلْھَج ْنَع اوُهِلَتْخَي ملو رولا بحو «ءاوهألا :مهفالتخاو

 5 معا مها يف ٠ ْمِهْيَلَع ةجحلا ةماقإ هيف اد قا يف ۽ افَح

 يف مُهَِماطَمَو مهضارغأو مُهَماَوَهَأ نوي ب امنو «هْيلِإ وت مل مهلك
 ىَلَع عينج نأ بجاولا ناو ءىفالتخالا مذ هي دبا دون ہوانظا رم

 ىَلَع بجاولا ّنأَو «سوفتلا تابغرو ىّوهلا عاب مد اهيِفو وللا وباتك
 ولو حلا عبتی «هاوه قحلا فلاح نو یک نأ كا

 وه ال اسي اور مهَهاج اڪ + ةقباسلا مَمألا ّنأل ؛ ُهاَوَه فلاخ
 ےہ هرب ےہ 4 ءو

 اميِف مهئوعبتي عشب ر مهف کک َنولَمَعِب اَقیِرفَ اوپدک ات امر

 نأ اّمِلَو مُهلوُسَر اولُيقَي نأ امف ؛ ماوه فلا و سو قفاو
 عاّمَيجالا الع تا لان PAE ةقياسلا مَمَألا ةقيرط وره ھوا



 ةَباَحّملا ن حلاتصلا ُفلّسلا يلع ناك امو يو وسر ِةَنُسَو هللا باك ىلع

 :ناوهأل اًعابتاو ءاتيحلصم ْنِم اذه إف ءانءاَوْهَأ فلاح وو َنْيِعباَتلاَو
 و ر مرم 6 e ی ےہ ضاع لل
 تولمسلا تدسفل مه اوهأ قحْلا عبتا ولو # لا لات راگ مر

 7 ھد .: . ےس 1

 .[71 : نومول ال 4م ىرهيف نمو و شا
 رشک رس ع Xi ھم ےس رپ

 هللا یدھف َلاَقف 2

 ص ور را رصرس ا ۶ رب وجم 7

 تكلا مهعم لزنأو َنِرذمو ترجم يَا هلا تع دج
 دّمب ںِم هوو يدا الإ ويف تت اکر د الت اکی سالا نیب کیل نا روق م

 وه امن مهفالتخا نأ نیبف :YY) ةرقبلاا 4 مهني اب 2 يبل ھ2" 7
 لأ واو عا نشب ىلع مدن ياو ینا بت نسل ساو لرو جر ال ا

 2 ١ یدھک ز2:لاقف یتا م «قحلا َنوُديِرُي ال مهل قا

 مالا ندع رينا قع امشناو لا 3 ءايبثألا عاب ْمُه ِءالْؤَه 4 انما
 اَهْعَضَيُهَتَياَدِم نل ءَناَمْيِإ ىلإ اح اڌ نأ ىلع لد قا لَهَا ههو

 مهن مب موديل قحا حمو «ناَمْيإلا لها محو اهَقِحَتسَي نم

 ءناَميِإلا وهو ْبَبَس اهل ةّيادهلا ّنأ ىَلَع اذه َلَدَف «قحلل مِهيبحَمَو
 لو يبا وے صر سص تاع عل

 .هنع ثحبلاو ا



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ْنَّم مُهرضي ال قا ىَلَع َنْيرِهاَظ ينا نم ةَباَصِع لار الد : قلق
 ظافلأب َرهتْشا ثيرحلا اده "”«َنوُرِهاظ ۽ 0 وللا رم ياي ىّتَح مُهَلَْلَح

 يِفَو E يهو '''مةَباَصِع لار :رظفل يف ةر رتایاورو

 ال» «مِهِرْيَغ ىَلَع َنيِرِصَتُْم : : يأ ہن اہ نب یب ا : ظفل

 ِناَمَرلا رِخآ يف «ىَلاَعَتو د كَرابت وللا رم 0 یبا ىح مهل نم مرش

 ضْرألا ىلع یی الف نموا حاورأ ضيقت نيج ٍةعاسلا مایق برق ينعی
 ةَعاَسلا مِهيلَع موق وقت م رش رفكلا لها الإ ىقبي الو نمو

 م م ا ر

 ْنِم نِإ» : یک لاق ءِراَفکلا ىَلَع مو مو َنینِولا یّلَع موق ال ةَعاسلاَ

 ىَلَع َدِجاَّسْلا ٥ ونبي نیَلاو ؛ةايحأْمُهَوٌةعاسلا مُهكرُْ ْنَم سالا رارش
 ۔َ

 ىَلَع ةَعاَسلا الف ءہللاب ُداّيِعلاَو ساّنلا رارش مُه ِءالؤَه ۷ وُبقلا
 .نيكرتتملاو ِرافکلا ىَلَع موت امنو ءنُم

 )١( قبس تَخْرِيُجُه)۲/۳٦(.
 لوُسَر تحمس : لاق #ظرماع نب ةبقع نع (١۱۹۲مقر٣/١٢٥۱)وجْيحَص يف ملم ُهاَوَر (1)

 نم مشري ال مودم نيرا هللا رثآ ىلع نوئاقُب يتب نم ةباصع لار الو : : لوقي لولا
 .«كلد یّلَع مهو ةعاسلا مهيأ ىح ا مفلح

 مامإلاو ء۰ ؟/11)ِويِماَج يِفرَمْعَم : :ُهَّلصْوَو ءًاقلَعُم ٠( ”1// مقر)هحيحص يف يراَخُبلا اور (۳)
 يف رار بلاو ٠ ٠( /7)فّنصُمْلا يف ةيش يأ ناو ١ ٠/ا)دتسلا يف ُدَمْحأ
 ٦ رو ا ۶۹ ٠٤٤ مقر)ِرْیكلا مُجْنمْلا يف يِئرَطلاَو «(17/0)ووسسُم

 ثيردحل) :( ٠ ۹/٠)والبُا الع رسم يف ملا لاق ؛محريغو (1841مقر)دجيحّص يف نح نبا

 يف ملسمو ؛(٦٦٦٦مقر۰ 7/٠)يِراَخُبلا جرح لوألا ثیدَحلا رطْشَو ؛ہراّْسِإلا يوق ْنسَح
 ؛ ةِساّنلا ارش ىّلَع الإ ةَعاسلا ٌموُقَت الد : ًاعوفرم وسم نبا نع (۲۹۲۹مقر۲۲۱۸/ وج
 ثیدح نم (01/8مقرا١/7/6) مسو ( ١١۷ مقر119/1)يراَُبل ور :يناَّلا ٹْیدَحلا ٌرطَشَو

 تھ و سد دو رس یف ند : طفل ًاعوفرم ةشِؤاَع

 ةَماَیقلا موي هللا دنع ٍقْلُخْلا ارش كِئلوأف ءروصلا كلت یف اوُرْوَصو



 ل يناثلا ءزجلا

 سيل معلا نأ ۔ هللا كمر ۔ ملغاو: هلا ُهمِحَر فلولا لاق ٤٦

 ٠ نِإَو «نسلاو ملا حيلا نم مِلاعلا امنو ٠ ءبشكلاو و ةياورلا

 ناك ْنِإَو ٍةَعْدِ سر ےک ءبّتکلاَو ملِعلا

 .ۓپٹکلاو ملعلا رك

 :حرشلا
 (بشكلاو ةياورلا ةراكي سیل ملا نأ هللا َكَمِحَر  مّلعاو) : لوق

 ِهقِفل لاب وه امن معلا ٠ بٹکلا ة ةَرثكَو عالطالاو ِتاّموُلعل ةَرْثكي سیل معلا

 ِلَمَحلا عم ملعلا َنِم ليلقلاف ؛ًاليِلق ملا ناك ولو ِلَمَعلاَو عابتالايو

 ري نيَو لَم ربع نِ رَكلا ملا ريك هللا نيد يف هقفلاو حاصلا

 مُهعفنَي مل اذَه َمَمَو رخ موف ءُهَمَلُع مهي ُدوُهَيلاَف ٠ هيف هيف ةَدئاف ال ابنا

 سيل ٍءقَرْصَب ىلع هللا اوُصَع منال ؛ مِهيَلَع ابوُضْعَم اوُراَصَو مهمل

 ُدوصقملا َوُه اذه ءُلَمَعلا ُدوُصقملا ءتاعلاطملا ةَرْثكَو ؛ ملعلا ةرثک دصقلا

 طربا تيه )+ :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك«مِهْيَلَع معلا قرط َوُه اَذَهَو «ملِلاب

 رع + «لَمَعلاَو ملیلا لَها :ْمُمَم 4 مَع تت َنیلا طر © میت
 4اا < ے7 ءٍلَمَع نودي ملا لَهَا : مهو 4 ےن ينوطتملا

 : ِلََملا عَم الإ عمن ل ميلاف ٠ ملع نودي لَمَعلا لْهَأ : : مهو [1 - ٠- : ةحتافلا]

 اڌهو ءِلَمَعلاو ملعلا عاَمَيْجا ْنِم بالف ملا مم الإ متی ال ُلَمَعلاَو

 ْمهْیَلَع معنا قير
 مبا ااا



 یراھبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب یراقلا فاحتإ

 ملیلا ليلق ناك ْنِإَو ءَنّئَسلاَو َملِعلا مَا نم ماعلا امو :ُهلؤق
 ا ہک گا دو پھ یا یا کا ر م لے 7 ۔ے يت نس 7 و

 لوصحملا ليلق ناك نإو «نئسلاو باتكلا عبا نم ملاعلا امْنِإ ؛وبتکلاو

 ةريْثك بنك ُهَدْنِع وأ ءاريثك ملیلا يف ُهلوُصْحَم ۱ م ناک ْنَم فالي ؛ملیلا يف
0 

 .هيف ةدئاف ال اَذَهَف ُلَمْمَي ال ُهّنِكلو ةَعوُتتمَ

 نوب ٌمّلِع ام «حلاصلا لمعلا مم ومو وكذيو رکی امل معلا

 . طقف ناّسللاي ٌءاَمْلُع : لوألا

 :ىَلاَعَت َلاَق یَا ُلْهَأ ْمُمَو ءبلقلاو ناّسللاي ٌءاَمَلُع :يناثلا
 مليلا امه ةيشخلاو ملعلاف ء۲۸: رطافا أًوكملعلا وداَبع ْنِم أ ىثخي امن وہ ۶ب ب پپ ی۰ رو لس ع رم تہ کپ

 و 0

 هللا لاس :َنْيقِفاَمْلا مّلِع َوُه اڌهف ٍةَيْشَح نودي ناّسللا ملِع اّمأ «حيحصلا
 .ةيفاعلا

 نال ؛(ِةَعْدِي باص وهف ةسلاو باتكلا فلاح رمو :ُهلوَ

 ءةّس الو باك ْنِم ِلْيلَد ريغ ْنِم هللا ىلإ دبل هی برقي ام يه : ةعذبلا
 هْيَلَع ٌدوُدْرَم : يأ هدر َوُهَف ُهْنِم سيل ام اَذَه ارم يف َْثَدْحأ نَم» : لاق

 يزلاق ہر وهف انرْمَأ هْيَلَع سيل المع لِمَع ْنَم» :ٍةياور يِفو 2

 مل ًالَمَع ُلَمْمَب هلال ؛هْيَلَع ٌدوُدْرَم ُهَلَمَع اهي لمعي يِذلاَو ةعدبلا ُثلْحُي ےگ وا و وا وو ق

 .(۵۹/۱)ُهْجْيرخَت قبس )١(

 س



 يناثلا ءزمجلا

 SIDE ال :لّمَعلا ْنَع ُءاَمَلْملا َلاَق او

 .كرشلا َنِم لجو زَع هلل صالخإلا : لوألا طرشلا ه

 عدبلا كري َكِللو هِي لوُسرلل ةَعَباَل : ينالا طرشلاو .

 .تائدحملار

 ةَعذبلا ىلع سس ٍلَمَع لكو «ُلِطاَبَوُهَف كرش ُهَطْلاَخ ٍلَمَع لَكَ
 نس ىّلَع ًاباوصَو هللا هجو اصلاح ناك ام الإ حصي الو «ٌلِطاب و
 . هللا لوسر

 ةحفني الف عدم هلأ ماد ام (بتكلاو ملا ريك ناك نإَو) : هوَ
 ٠ ہ6 2 ےے  l0 7 2 ۷ 0ظننا( تلو 7 م

 امنِإَو وَ لوسرلل اعبتم نكي مل اذِإ ءارحَبُْم مليلا َريزغ ناك ولو ءُهُملِع
 تھ مټ مم رو نک 9 و 000 5 7 3 4 2 مهو

 ءاَهْنِم ديِفتسي ال هبتكو «ويف ۃدئاف ال ُهَملِع نإ «نالفو نالف لٴوقب لمعي

 ےک ھم مک وس + 2 ےہ ےس درو م 2 جير و 0 ا 2

 لٹک اهوُلمحي غل مث رولا اوَیُحَنْيلا لكم »+ :دوهيلا يف ىَلاَعَت هللا لاق
 7 2 ئ7 ھ9 م6 1 مو عمرا چ یخ 2ھ

 كرات وهو ةمحض ةبتکم ُهَدْنِع ىرلا 10 : ةَعمجلا] اراَفَسَأ لم راعکجلا

 ہم م
 مو ما , ټ م 9 ر 20 £o م

 .اًهْنِم ديفتسي الو بثكلا لمح ِراَمِ ا ُلْثِم اذَه ءم وأ لّمَعلل

59525 



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 للا نيد يف َلاَق ْنَم أ هللا كَمِحَر  ْمّلْغاَو :هللا ةَمِحَر فلولا لاق 31 ١٠
 هللا ىَلَع لاق دقف ءةَعاَمُجلاَو ةّنسلا نم ٍةَجُح ريغ نم هِليوأكو هِساَيقو هيأري م 7 م ا 2 7 ۔ ىف 27 ےک ل o“ o صا ۔!یہ و

 .نيفلكتملا نِم وهف ملعي ال ام هللا ىلع لاق ْنَمَو «ملعَي ال اَم هسا سل م 3 َ e واھٌس قم

 :حرشلا

 ْنِم (مَّلْعا) : ہلْوَقب اَهُرَدّصُي ٍةَلْمُج لك ( هللا كَمِحَر  ْمَّلْعاَو ) : لا
 .ةمهم اھگیل ؛ ِءاَبيْنالا لج

 َنِم ٍةَجُح ريغ ْنِم هليوأتو هيماّیقَو هيأَري هللا نيد يف لاق ْنَم) :ُهلوَ
 :يأّرلاب َسْيَل ُنْيَدلاَف (ُمّلْعَي ال ام هللا ىَلَع َلاَق ْدَقَف ءَوَعاَمَجلاَو وسلا
 سس ساَیقلا :ُداَرخاو « ساّيقلاب الو يأَرلاب ُنْيَلا سيل « عابئالابَوم امن نيا

۲۶ 

 ا

 الو تاّساّيقلاب الو يأّرلاب سيل ْنْيدلاف «حيِحّصلا ساّيِقلا ال ديمافلا سا هك رب مال
 نیلا و اته « سمار یلع للا شوای راتلو یَا

 ينبملا حیِحّصلا ساقلا اما «ٌلِطاَبلا ساّيقلا :ُداَرملا (هيماّيقو) : هلو

 ءةّنسلاو ءباّتِكلا :ًةَلِرَألا ّنأل ؛ةَلدَألا لوصأ ْنِم اَدَهَف ءةليلا ىَلَع
 صوُصُنملا ِةّحيِحّملا ِةَّلِعلا ىَلَع ُيِنْبْلا حبِحّصلا ُساّيِقلاو «ٌغاَمْجِإلاَو

 : نْیَمْسِق ىَلَع ةلهلا نأ ؛ بتلا وأ اَھْيَلَ

١ 
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 شش ببال سے-٠



 يناثلا ءزجلا

 ريغ ْنِم ہرہاظ ْنَع ظفللا فرص :ليوأًلاي ُداَرملا (هليوأگو) : ةلوق

 ( .مومملا ليوألا وه اذه ء لْيِلَد
 : فلكتلاو (نيفلكتملا نم وهف ملعي ال ام هللا ىلع لاق ْنَمَو) : هلؤق ےک :o ۔ے ر 2 ےک 2 م ھے

 و وج



 يراهيربلا مامألل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 :ّلَجَو رع هللا دنع ْنِم َءاَج ام ق او : هللا ُهَّمِحَر ُفْنَوملا لاق ٦
 لوُسَر ْباَحْصَأ ِهْيَلَع ْعَمَتْجا ام :ةَعاَمجلاو وللا لوُسَر ةّنس : ةّئسلاو
 .ناَمَْعو َرَمْعَو ركب يبأ ةفالخ يف قولا

 :حرشلا

 لوُسَر هس :ةئيسلاو لجو ٌرَع هللا دان ن ءاَج اَم َحلاَو) لو
 يف لوُسَرلا نع َءاَج اَمَو «مّيِركلا نآرقلا يف هللا نع َءاَج ام ول

 ةّنسلاو ءوللا ِنَع ٌيْحَو ُنآْرَقلا ءالَعَو لج هللا نم ّيْحَو اًمُهالِک وسلا
 تم لإ وُه نإ (2) ومآ نَع قطب امو )+ : ىَلاَعَت لاق امك ؛ هللا نم یخو

 يناثلا يحولا ةنسلاو «لّوألا يحولاي یّمَسي نآرقلا ء٤1 ۳: مجال 4م كوي ھ مہ 5 پو ٤ ×ط سو 00 و 7

 نال ؛ نآرقلِل ةنيبمو :نآرقلل ةحضومو «نآرقلل ةرسفم يهو «نآرقلا َدْحَب

 ء٤٤٤1 لحتلا ]4 مل لر ام الل نيل ركزلا يل الا # : لاق هللا

 .هلوقو ِِلَمَعَو كس نآرقلا نيب لوسا
 “رم لع هلع تّ ام انه اًهي ُداَرْماَو : ةقيرطلا :ةَقللا يف ٍةّئسلاي ُداَراَو

 .َنْيِئَدَحْلا نِ ُةّسلا يه وه ؛ریرٹ وا لع وا لوق
 ْبَقاَحُي الو ُهُلِعاَف باي يلا ُبَحَتْسْلا :ةّنسلا :ءاهقفلا دعو

8 
  3ر ١

١ 
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 وسم يناثلا ءزجلا

 ةفالخ يف وللا لوُسَر ُباَحْصَا هْيَلَع َعَمَتَجا ام :ةَعاَمُجلاو) :ُهلْوق 35 e 7 ےس سه - 2 ۸| ھ۰“

 .قحلا لها هيلع عمتج ج اام : نيذلا يف ةعامجلا (ٌناَمْلُعو َرمَعَو ركب يبأ

 مه نيذلا «ةكوللا لوُسَر ةَباحَص : ةَعاَملا مدقمو ا لوو
َ۶  

 go < مم ف نا م سا سو

 نمو ءةعامج ا وهف خي هللا لوُسَر ةباحص ِهْيَلَع مَمَنْجا ام ءنوُرْقلا ُلَضفَ
 ةعامج یمسی قحلا ىلع يِذلاف ءةَعاَملا وهف قح ا ىَلَع ناك ْنَم مُهَدْعَب
 2ج ےب طو ںی رض ےب و و ےہ اے ھر و ا

 ٍةعامجلاب دارملا سيل ءِهِفالخ ىلع مهلك سالا ناك ولو ءادحاو ناك ولو

 :ةرييسي ةفئاط اولاک ولو« نحل ا ىلع اولاک نم ةعامحل اب دار لا ةر كلا

32 2 7 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 امو يي هللا لوُسَر ۆس ىلع رّصقفا نمو : هللا همر فلولا لاق ۵٣

 هدب حارتساو ءاھلک عديلا لْهَأ ىَلَع جلف ةَعاَمَجلاَو ةباحصأ هيلع ناك
 نيبو ؛يتمأ قرتفتس» + لاق كو هللا لوُسَر ّنَأل ؛ هللا َءاَش نإ ةد هل َمِلَسَو
 «يِباَحْصأو َمْوَيلا هْيَلَع انأ تنك ام) :َلاَقَف اَهْنِم يجاّنلا كي هللا ُلوُسَر ال
 للا ُلوُسَر َلاَقَو ءُريدتسمْلا راتاو «حضاولا ْرْمَألاَو ُناَيبلاَوُءاَفَشلا َوُه اذه
 .«قيتعلا هکنیدب مُكْيَلَحَو ءَمطنتلاَو مكاو قمعُتلاو مكاّيإد ا

 :حرشلا

 ةباحصأ ِهْيَلَع ناك اَمَو و هللا لوُسَر وس ىلع ٌرصَتْقا نمو) : هلو
 لوُصألا هذه ىلع تبت ْنَم (اھَلَك عديلا لْهأ ىَلَع ٌجَلَف َةَعاَمْجلاَو ع 2 هرم ا ما مب مھ م 2 َ ۰ ےہ وک کوا وک

72 
o27 سج 7 موه -. یل ر ا یر مع تو م ا م 

 نيملسملا ةعامج هيلع ناك ام ىلعو كسلا لعد :نآرقلا ىلع : ةميظعلا
 ںوکیو ْمُهُمِصْخَي : يعي لِطاَبلا لْهَأ جلف لف «قحلا ىلع ٌعاَمْجإلا َوُهَو 2 “ہے مووی 3 و 2 َ ٤

 نيري اوئاک ولو « مهو قلا
 ىَلَع ناك ْنَم (هللا ًءاش نإ ةه هَل مِلَسَو هدب حارتساو) :ُهلوَ

 ؛ ادجاو ناك وو هدو هدب هَل ملم َنْيعِلْسلا ةَعاَمَ عمو ِةّنسلاو بالا
 الإ مُهَدْنِع َسْيَ ْمُهنل ؛ ناَمْرُبلاَو ةّجَحلاي لِطاَبلا لْهَأ ىَلَع ٌرصَْني اضْيأو
 .فيبزتو تابش

 ؛ٌرْيرْحَتلا ُهاَنْحَم اربح ربحا كي لورا «يِتمُأ قرتفتس» :4 هلو
 ىَلَع اوُتوكُي نأ َنْيِمِلسملا ِةَحَلصَم لجأ ْنِم ثدي اَمَو ِلَبقتسلا نع ريخي و ھ27 ٠ 2 م o م و 2 .

 ےہ

 ب يااا



 هس يناثلا ءرسجلا

 اَذِإ نأ لجأل ؛ قرف ْلْصْحَيو «فالتحخا ُلُصْحَیس هلآ مُهَرَبْخَأَف «ةَرْيِمَب

 اور الو: فرت اراعا تاون فہ تم لع ورک نأ اذه ت
 وجم نم اڌهف «قحلا يف اوُدَهْرَي الو :َنْيِعزاَملاَو لاخلا ترک

 لو وللا لور اني ىَّلَص» : لاق ها ةيراَس نب ضائيرعلا ثْيَِح يف «ةّمألِ

 :لاق ؟اًئصْوأَف معدوم ةَِعْوَم اھاک ءوللا لوُسَر اي هاَنلقَف ُبوُنقلا
 ْنَم ُهنِإف ءَدبَع ْمُيَلَع مات نو ءةَعاَطلاَو عسلو وللا یوق مُكصوُأ
 َنيداشارلا ءا كو ينسي ْمُكْیَلعف ءارْک افالوخا ىَرْيَسَف مكْنِم شو

oroمو ولم وا 7 ەم 7 8 كم م  

 تاگدحمو مکایإو ؛لچاونلای اهيلع اوضعو ءاهي اوكسمتف ء يولعب نم

e 1وک اسو يل ع سو م 52 95 م6 2 كف ر۶  

 هنأ 4 مهرخأف ''ہةلالص ٍةَعْدِي كو ةعذب ٍةكدْحُم لك ناف روُمُألا
 233 روھ م

 فالتخالا لوصح َدْنِع مُهاَصْوَأ من ءلقودَْب ْنِم ريتك فالتخا ُلُصْحَیس
 ے ہہ 4 ےےہ ا كي ع ب ول عضل هذ اے مم و
 ني ةمصعلاو «نتفلا ني ةاجنلا ىه اهنإف «يلوسرلا ةنسي اوکسمتی نأ

 نإ

 قرفتس ةّمألا ذه نأ رح ثْيدَح يف ربحا ًاضيأ ّمُك «لالضلاَو ِقارْفال رمد مى
 َلوُسَر اي يه ْنَم :اوُلاَق .ةدِحاَو الإ ِراَثلا يف اهلك قرف نيسو ثالث ىَلَع
 وُجْنَی يلا َوُه اَذَه ؛يباَحصأو ِهْيَلَع انأ ام ٍلْثِم ىَلَع ناك ْنَم» : لاق ؟ هللا

 ىلع ناك ْنَم وُه ءةَّماَیقلا موي ِاَللا َنِم وُجْنََو ءلالّضلا ّنِم قاَرتفالا دنع
 ؛ِقاَرتْفالاو «ِنئِفلا ّنِم ةاَجَما وُه ادهَف ءُماَرِکلا ُهّنباَحَصّو ل هيلع ناك ام

 )١( قبس تُخریجُة)٦٢/١(.



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 س و7 و کک وو © و سمعو وے 32 2 2ہے ور 7 3

 سا 37 ۔۔ سس تى ريب رع ہہ یم وج ہا يي لص 2

 ادلخم رافکلا عم رانلا لُخدَيَو رفكي نم مهنمف «فيلتخي رانلا مهلوخدو

 مام هد ات يت سعي اتي ھ ي ھر م م مرمي ھ هام هر مو ع معو م 2

 لخدی مث اهيف بذعیو ۃاصعلا عم رانلا لخديو قسفي نم مهنمو ءاهيف
 5 3 د 3 م ھ ودم “ 7 « مهم 20 ق صا ےہ

 لدي امنإو ھرفك ىلع لدي ال رانا يف مهلك مهبوكف كلذ دعب ةنحلا
eهر 7 0 00 0 ےک 1 هام  

 اَهْنِمَو ءٌرفك وه ام اهنيف ءَ لوسرلا ٍةّنس ٍةقرافم يف ديدشلا ديِعولا ىلع
 .هبسَحي لکو «ةيصَْم وُ اَم هنو الض َوُه ام

 اَنكَرَت اَم ل لوُسَرلا (حضاولا ُرْمَألاَو نالو ُءاَفّشلا وه اذهف) : هلو
 ْنِم ءِهْيلَع هللا ُهَعَلْطَأ يذلا لبقتسملا كي ال نب «لبقتسملا انل نبي نأ نو
 دنع انا يف ذو ِهيقَفْسَو هجمت نم اڌَهَو ءقَریصَب ىَلَع نوک نأ لج
 الف ءهْيَلَع تبث هيلع ربصتو َقَحلاْمَرْلَت اننإَف قاريفالاو ِءاَوْهَأْلا ْثوُدَح

 ًاعفئرُم اعيش َنوُمَضَي مهتداع نِم اوُناَك (رْیكلا ُراكلَ) :ُلْوَ
 يف اڌَه عّضوُيو ٌنوُرِفاَسملا يدَتْهَي نأ لجأ ْنِم ؛َراّثلا هيلع ٌنوُعَضَيِ

 . ةّنسلاو باكل وُه مالئمإلا ُراََمَو «ْنفسلا يده نأ لجأ ْنِم ٍراَحبلا
 رب يف اّمإ َكَلَه َراَنا اھ كرت ْنَمو اجت ِرالا اَذَه ىَلَع ٌراَس ْنَمَف

 قل اي ِكسَمّتلل حضاو لم اَذَهَف ؛وتاّماَتم يف هال رحب يف امو
 وُہ ْمطنَتلاَو َقُمَحتلا ((مطَنَتلاَو مكايإو َقَمَعتلاَو مكاِْه) :5 لو ورو ماس وف رہا ھے ےےھایر6 ےل ا ہک ھ0

 يِذّلاو ءُرِطْفَأ الو ُموُصأ اأ :ُلوُقَي يذلا لم نْيدلا يف ُدُدَشَتلاَو وللا
 اذه ؛ لتبتيو ءاسنلا جوز ال انآ : لومي يرللاو ماَنَأ الو يلصأ اأ :لوقي وا 7 يف سام ع ۶و 7 0 ھ ےک َ 2 0 و 8 لا حع ےس 3

 ما

 اس اھ

e 

 أى
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 ًءاَج هي هنأ نيبو لاق نم ىلع بضغو ي يتلا هدر ؛عطتتو ددشت
 يا عت رس مری رم ربا ر ر رگ رر

 7 ؛مالسلاو اف هلك لت "0 ؛ مانيو يَلَصُي : طسولاي

 وسرلاف « ل وسرلا هنو ربت ها سلا وراه نع َبغَر ْنَمف َءاَسْنلا

 0 نسا طاع كاسح رع و اولا زج ع ع م و 2

 برضو «طسوئلاي رَمآَو َنْيدَدَشَملاو ةدابعلا يف َنْيِلاَغتْلاَو َنْيِعطَتمملا َنِم

 ب هيلع دلع ر اتو وی الكم ٹی

 يذلا َنْيَدلا يِنْعَي «مْيدقلا :قيتعلا (قيقعلا مكييراي مُكَيَلَعَو) : هلوَق

 هللا ُلوُسَر ِهْيَلَع انكر امي ڈو تالا كت ناب لو لوُسرلا هيلع

 تاكدحملا كرو لک ُلوُسّرلا هب َءاَج يذلا ميدقلا ُنْيَدلا َوُهَو ال

 ةَداَيز ھا نوني اوُناَك ْنِإَو ءسال اند يتلا َةَئِطاَخلا تاَداَهِتْجالاَو
 هم

 4 لوسا ةي ًةَفِلاَخُم تما ام م ءاهنأو هاو ٍلَمَع دايز اَهّنأو 7

 25 لوُسَرلا ِهْيَلَع ناک اَم ينعي ولا ا ادا اهو رح
 ع و ب

 َنيِعِباَتلا عابتأو نيعياتلاو ةَباحصلا نم ُءاَمَدَْقلا هلع ناک امو ‹ هباحصاأو

 ےک رم مصرس

 یَا ر يتلا ةركتبملا تاديدجلاو تاکدْحْلا كرو لا نو قلو

 مكيف كرا ين : لوق خي یبا ء ریخب تسيل يهو ريح اهنا اهياحصأل

 ةا نع ولاني يلا جاوز توب ىلإ طر ة ةئالك ءاج : :َلاَق ہلظ كلام نب سئأ نع )١(
 نِم مد ام هل هلا رَ د الڳ لا نم نحو اولاَقف ٠ اموات ماك اوربخأ املف بلا
 0 :ُرَحآ لاقو ءا ليلا یلص ین انآ اأ : مَا لاق ؟رخ اتا ولا
 اک ْمُعْلَق نيل ملأ : :لاقف قولا لوسر َءاَجف ادب ورا الف الف سلا لمع ان :رخآ لاقو

 جوَزئاو دراو يلصأَو ءٌرِطْفأَو موصأ يئکڏ هَل مكاقثأو هلِ ال مكاشخأل ي ين وللاو اما ؟اڈکو

 ء(۷۷٦مقر٥/۹٢۱۹)دحٔیحّص يف يراځبلا وَر ينم سيلف ينس نع ًبهغَر مف ءَءاَسلا
 كرو رمي

 .يراخبلل ظفللاو (1١1:0١مقر ٠ /۲)ہحٔيبحص يف ملسمو



 يراهيربلا مامألل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ارب و یم 3 م ےہ هم و م. ٠ ص

 يأو لَمَع يأف ,©"”«يتّئسو هللا با : يدب اوليطت نل هي ْمُتَكْسَمُت نإ ام

 اقفاوم ناك ناف ءقكسلاو باتكلا ىلع هطَرْمُت ىت هپ ذُخأت ال لوق
 هداو گر ۔ ٦“ ےک 7 7 7 ہے ےک ےہ َ 7

 .هيل تِفَتلَت الو هكرئاف افِلاخَم ناک ْنِإَو ؛وی ذځف ٍةئسلِلَو باتكلل

 نہ یس

 .(۷۳/۱)هجیرخت قبس )١(



 ل يناثلا زجلا

 ۃاَقَو ْنِم ناك اَم :ّقيِتعلا َنْيَدلا نأ ْمَلْعاَو هللا هَمِحَر فَلَا لاق ۸٦

 وأو ةقْرفلا لوأ هلق ناَكَو ء4 َناَفَع نب َناَمْْع لق ىلإ لي هللا ِلوُسَر
 ليلو ءَءاَوُمَألاَو عّمّطلا تَحْبْتاَو تقّرفَتو «ةمألا تَبَراَحَتَف ءوفالوخ الا

 eo re < م م٢ م 67 ٠م م مس 1 2

 نِ ُهلبق نم ُهكدْحأ ءيش ىلإ وْعْدَي لڄر وکی وأ #4 هللا لوُسَر ُباَحْصَأ
 مكر e 6 توي As مومو هم و 7 .

 «ةئسلا در دقف هي لاق وأ كلذ مَع ْنَمف ءُهلَدْحَأ نمک وهف «عّديلا لْهَأ

 ْنِم ِةّمألا وذَه ىَلَع رضا وهو ءٌمَديلا َحاَبأَو «ةَعاَمَجماَو قلا َفَلاَخَو
 .سيلبإ

 :حرشلا

 ىلإ كي هللا ِلوُسَر ةافو ْنِم ناك ام : قلا ٌنْیدلا نأ َمَلْغاَو) : هوَ
 اهن لّصْحَي ْمّل يتلا ةّيفاّصلا َةَعاَمَجلا نأ : ينْعَي (4 َناَفَع نب َناَمْلُع ِلثق
 نامتو ءَرَمُعَو ءركب يبا : ةئالَلا ِءافلخلا دع يف َناَك ام يه ٌفالخا

 م
 و 7 ۲ 7 0 ۰ م ا 2

 ةعامج َنوُمِلْسْلا َناكو ء ٌتافالیُخا ّلّصَح ام ِةَئالَللا ِءاَفَلخلا رف ىف هلال

 سالي کلا زن فا قم کا ولا لع ایگ زا
 22 2ھ : 2
 .فولتقُمي ءنٹفلاو رورشلاو فالخلا باب

 4a2o ا ۔ےےص ےہ رب 7 01 2 ہے ےھت 6

 َناَمْثَع لق ِبَبسِب لّصَح ةقرفلا لو (ةقرفلا لوأ هلق ناكو) : هلوق
 n مو همام 7 7 8ص ٤ “ص۔0 وج ےگ وک

 ةلاضلا قرْلا ترھظو ؛ةعامجح ا تقرفتو :ْنَملا لتخا لق امل « هبط

 د ھم٣ و س ا وا لاو ہوا وا یو و ل ںی کک للا كر
 ۔ ول دمح او هلك اذه عم نِكلو ‹ خیراتلا هلجس امي لصح ام لصحو



 يراهيربلا مامإلٹ تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ىلإ ْعِجْرَي هنأ الإ ِهْيلَع اَمف ريحا َداَرَأَو «قحلا َداَرَأ ْنَم ءظوفحم ُنّيدلا 8 و 8 "چن ےگ موك ما چت ور بی ا قی م 2 و ها وی
 o ےس 2 م 2 سرح ص س © E 2 ماع e2 م 7 2 2

 نإو ءاحضاو قحلا و « نيملسملا ةعامج هيلع امو ةنسلاو باتكلا

 دشارلا نیلا لذ نمنع ِلَقَم ُبَبَسَو «ُروُرُشلاو ْیَتفلاَو ٔفالخلا رک
 ايس نب هللاَدْبَع :ُهَل لاقي  ٍنْمّيلا ِدوُھَي ْنِم اًيِدوُهَي نأ : ِنْيروُتلا يذ لڍاحلا

 ىلإ َءاَج مْ ءاعادخ السلا َرَهْظَأ «ةّيِثَبَح هما نال ؛ ِءاَدْوسسلا نبا ْبَقَلُيَو

 كلڌي ديرب ءَناَمْلُع صقتكو َناَمُْع بم سالا يف تفي َلَمَجَو ةا

 ْنَم نودي ِلالّضلا َةاَعُدَو َنْیعِلْسْلا تيتشکو نمل دفع ضقت
 «نْيِح لك يِفَو وسْفَو لك يف اڌَه ممالک ىَلِإ يِفْصْيَو ُليِعَيو مهي
 َنوَعُسَتَيَو مهِيلِإ َنوُعصُي ِءاهفسلاو ماّعْطلا نه اريثك دج لالّضلا ةاَعُد

 کیہ ا نیلا ۂديَتَا وإ صلو + : ىَلاعَت لاف اَمَک ءٌمُهَراَبْخ
 ت ےہ رو e ريب مدور ا وک حجچ تى رخ ہم ے حر یک

 ىلع عَمَتُجا ۱۱١ :ماعنألا * توفرتفم مه ام اوفرتقيلو هوضرلو قرخالاي
Ao ےہ ع ۔ يام م ر 2 7 جی 2 نج ترس ےس 

 هبط نامثع نوبسي اوراصف ؛ عمتجا نم ماغطلا نمو لاهجلا نم ايس نبا

۶ 7 

 َبَحدَو «َكاَنُه ةَعاَمَج َدَجَوَو رص ىلإ ةئيرملا نم بره هل هينا لم

 اوڑاج مق نار ي ار ةلوَخ اف عاج جرو فرغ ىلإ
 فطن اَمْثُح َّعَم ةَرظاَملا توديرُب ْمُهَنَأ ةَّجُحِي هيب يف ها َناَمنُع اوُرصاَحَو

 هم ةَمَهاَمْلا نوديري مهن ؛ ُهوُرَهْظَأ اَم اذه ءروُمُا یف َناَمْئُع َةَعَجاَرُمَو
 م ل ہہ ۶ م6 ھچک 07 مے 7 8 روم E وو 26

 نامْثع ةعجارم نوديري مهنأل ؛ مهولتاق ام تة باحصلاف عهعم ةرواحملاو
9g مم 

2 TF 
 ُهولتقو راد يف َناَمْثُع ىَلَع اوُمَجَم هاي ٌداّيِعلاَو ۔ ِلْیللای ناك اًملف ءطقف 7 ۰

 يف ٍةَباَحَّصلا بلغأو «جحلا ميسوم يِفَو «ُماَيِن ساّنلاو ءلْیللا رخآ يف



 ل يناثلا ءزجلا

 ةئئفلا تكدَح كلذ دنع ًامولظَم هموُلعفَف هَل اوُطَطَح ام اَدَهَو كم
 َنوُناَحُي نوما ُلاَزَي الو «َنْيِمِلمْلا َنْيب َلايفالاَو فالتخالاَو َْقّرََاَو
 .نآلا ىلإ اَذَه نِي

 ہیلع نكي مل امم «ةئدخأ ءيش يف ٌةَصْخُي لَحأل َسْيلف) :ُهلو
 ىلإ عر فالح الا دن انآ : ةدعاقلا يه لَم (#4 هللا ِلوُسَر ُباَحْصأ
 ةقرفلا يه ْنَم : ليس امل لاق امك ؛ ُهْباَحْصَأَو كي ُلوُسرلا هلع ناك ام

 ىلإ ْعِجْرَت "”«يباَحْصأَو َمْوَيلا هْيَلَع ائ اَم ىَلَع ناك ْنَم» : لاق ؟ةّيجاّنلا
 .اذه

 of» Seo Sero 35 نک ق و 2ج ھڑم <<

 لهأ نِ ُهَلْبَق ْنَم دخ ءيش ىلإ وُھْدَيْلُجَر نوک ْوأ) :ُهلوَ
 امك ؛ ةعْدبلا تَدْحَأ ْنَمَك وهف ةَعْدبلای َلِمَع ْنَم (هكدخأ ْنَمَك وهف «عدبلا
 8س سم2 رو رے ثار َ ”e vse fo نوع ولو ونک ياو ع

 يِفو ء در وهف ُهْنِم سيل ام اَذَه ارم يف ثَدحَأ ْنَم» :4 ُهلوق ِهْيَلَع لدي

 وه ةَعذبلاب لمع َْمَف "روه اك يلع َسْيًَالَمَع َلِمَع ْنَمه :ۃَاَوِ
 .هريغ اھٹَدْحَأ يذلا ناك ْوَلَو « ٌعولَتبُم

 7 م كما م 2-7 uf of ” ںی ےصرس 0 و ھ

 قحلا َفلاَخَو ةّنسلا در ذقف هي لاق وأ كلذ مَحّر ْنَمَف ) :ُهَلوَق
 مارو ر هه ےک ° هم ھر مهم صر َ ے۔ صو سس

 جوري يذلا (سيلنإ ْنِم ةَمألا لَم ىَلَع رضا وهو عدیلا حاَبآَو « ةعامجلاو

 سائلا نال لا تالا ىلع رضا اذه: نتسلا ف اع عدبلا
2 

 007 ه م m2 ةه ا 2٥ “و ٤ے لاو 7 ۰ 2 : 0 ٠ ےک e م

 نم ریثک يردي ال اذه نل ؛ەنِم انرذح هللا ناو ؛ودع سيلبإ نأ نوفرعي

 .(1۷/۱)هجیرخت قبس )١(
 .(۹/۱٥)هجیرخت قبس (۲)



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 رضا وهف ری ای ٌرَهاَظَتَيَو ہ ملعلایو مالسإلاي ّسْبلَتُم هال ودع هنأ سالا كلمات عل ين ا ےہ عد 1 2 27

 َنِم َنْیمِلْسلا ىَلَح ُرَطْخَأ َنوُقِفاَنْما َكَِدِلَو ؛ةَوادَعلاب حٌرصُلا سیل نم
 مالسإلاب َنوُرَماَظَتَيِف ِءالُؤَه ام ٌراَمُك ْمُهّنَأ ْموُلْعَم راقكلا نال ؛ رافكلا
 ادَهِلَو ؛ٌرْطْخأ ْمُهَف «ةَمِلملا ِةعاَمَجلا لاد يف ارس َنْيِلْسَمْلِل نوُديِكَي
 + نكت نأ ا ےک لندن وهلا رم )+ : مهن ۔ العد لج هللا ناف و € 7 A و ےہ ےب رہ وو رم ورم 02 سمس ساس 4 7 8
 ٤[. :ثوقِفاحملا
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 َ و ر2 نا

 َنِم عّديلا ُباَحصَا كرت اَم فرع ْنَمَو : هللا هَمِحَر فلا لاق ۹

 ٍةَعاَمَج ْبِحاَصَو ونس ُْبِحاَص وهف هب كّسَمَتَف هيف اوقراف اَمَو ءونسلا
 قول ُلوُسَر هب ىصْوُأ نمم وُهَو ظفْحُي ناو َناَحُي ناو بي نأ قیقَحَو

 :حرشلا
 ہم ھو, صام “سرے ص م نسمه مم و وک

 هيف اوقراف امو قّنسلا نم عديلا ٌباَحْصَا كر اَم َفَرَع ْنَمَو) : هلوق

 َناَعُي ناو حبي نأ قيقحو ءٍةَعاَمَج ْبِحاَصَو وس بِحاص وهف هب كم 0
 نم مهد :هلوق يف : يأ (قوللا ُلوُسَر هب ىصْوُأ نمم وُهَو ظفْحُي نو
 عم ءْمُهَعَم نوكت نب كىَصْوَأ "”«يِباَحْصَأَو مولا هْيَلَع انأ اَم ىَلَع اوئاک

 ناك ام ىلع يه يلا ةفئاطلا هه َعَمَو «ةَباَصعلا وه عَمَو ءةَعاَملا لَ
 : ِنيَرْمأ ىلإ جاس اده كلو ٠ ةبَحْصَأَو قولا لور هيلع

 ؛ُهُباَحْصْأَو قل وُسَرلا هيلع ناك ام َمّلَعَتت نا ؛ مْلِعلا :لّوألا ُرْمَلا
 ام اَت وه فلا لغام نأ بر ءاذَھ ْملْعَي ال وهف لهاجلا اّمأ

 .كيذك سيل وهو لوُسَرل
 لک لوُسّرلا هيلع ام ىَلَع تابا ىلع ُرْيِصلا :يناقلا ٌرْمألا

 وأ ءاروزاو اراقيحاو ابعکو اتع ىس ةّنسلاب كسم ْنَم نال ؛ ةباَحْصأو
2 

 OO یہ مس اه ساه ع

 الو «قحلا نع ْعّضْعَضَتَي الو َرِيصَي نأ ِهْيَلَع نِكل ءساّئلا َنِم اديوهت

 .(1//17)هجيرخت قبس )١(



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 هيد یلَع ضياقلا نأ َءاَج اهو ؛ ُهْنِم ءْيَش نع لاي الو ءوْيلَع َمواَسُي
 نِم ىقلي امِل ؛ ءلوشلا طبخ وأ ءرمجلا ىلع ضياقلاك ؛ ِناَمزلا ِرخآ يِف

 .ربص ىلإ جاتحيف « بعتلاو تّنَعلاو ءسانلا نم ٍةقشملا ريل سو ہے 7

Eنك  



 ل يناثلا ءزجلا

 ےس 27 م هم گپ ور جو ار7 وک

 :تاوبآ ةعّبر عدیلا َلوُصُا نأ مَلْعاَو : هللا همجحر فلؤملا لاق ]٦ 
 2 ۔ قر و 8 سر اپ مص ےن ET ۾ 8ےس

 نم جاو لك ريصي مث « یوه نوعبسو ناتا ةعبرألا ورله نِم بعشتی
eاًهلكو « ةلالض اهلك لا ناَمكو ٍنْیفلَا ىلإ اهلك ريصت یّتح بخشی علا ے2 ٤ ے رو یہ ےس ہ٤ 14 و ۔ھ ي هم ر  

 ريغ نِم هدقتعاو ءباتِکلا اذَھ يف اَمِب نما ْنَم وهو :ةدڃحاو الإ راثلا يف

 .هللا َءاَش ْنِإ يجالا وُھَو ونس بِحاَص وهف ءكوكش الو ءهبلق يف ةر

 :حرشلا

 ؛ٍةَعْدي ْعْمَج :ٌعَدبلا (يباوبأ ةعبرأ عدبلا لوصأ نأ ْمَلْعاَو) : هلو
 كلذ ؛ ِةّنسلاو باّتِلا َنِ ٍلْيِلَد ريغ ْنِم ِنْيدلا يف فحل ام اهي كارلا

 : ةّياور يفو هدر وهف ُهْنِم سیل ام اذه ارم يف ْثَدْحَأ نمد :# ِهلْوَعل

 :رخآلا ثیدح ا يِفَو ء' كر وهف اًرْمَأ ِهْيَلَع سِيَل ًالَمَع لِمَع نمد
 ءاّهي اوكسَمت « يب نم نيالا نيدشارلا املا سو ينسي مكيَلَع»

 وگدْمُم لك ّنَِف ؛ِروُمألا تتاقدْحُمَو مكاو ءرلجاوّنلب اَهيَلَع اوُضَحَو
 ”'ٴاَّلا يف ِةَلالض لکو :ِةياور يفو ہّلالّص ٍةَعَدِي لکو ءةَعْدب

 برق هلأ هباحصأ ْمُعْرَي امم ِةنسلاو باتكلا َنِم ُلْيلَد هَل سيل اَم : ةعذبلاف
 : ةَعبلا ُنوُكَت ذقر ءلاعفألاو لاوقألاو تاَداّبِعلا ّنِم هللا یل

 و
 ساو ع

 َ -7 ے 2 7 5 2 5

 .نيدلا يف اهل لصأ ال اًهِلصأ ْنِم ةئدحم نوكت ناب : ةيلصأ

 )١( قبس تَخْريْجهة)١/609(.

 )۲( قبس تخریجه)٤۲/۱(.



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 كل ًاعوُرْشَم ِلّمَملا ُلْصَأ نوُكَي نب كيو :ةيفاَضِإ وكت ْدَكَو
 ِلْیلَد ريغ ْنِم ركل تقَو هَل صم ناک ؛ عورٹَم ريغ يش هيَ فاضي
 ال ٍرْكّذلا َّنِم ْأدَدَع وأ ءهْيَلَع َلّيِلَد ال ركذلا َنِم اعوُت وأ «صيِصخشللا ىلع

 .هْيَلَع َلْيِلَد ال ًامايص وأ « هْيَلَع َلْيِلَد
 هللا ْنَع ُدِْبُت يه ءاَهْيف َرْيَخ ال ٌةّيلصأ وأ فاض اهلك عَدبلاَ

 ت 7
 ٦ ےہ وہ وے © ہک مرض

 لاق « ةّيِناَبهَرلا اوگدُحَأ يذلا ىَراَصّنلاي ٌةَبش اَهياَحصَألَو « ىلاعَتو ُهَئاَحَبُس
egماع ےس ادق 2٤ مو لل ححلم ےس مس و جے صو صہر١ص  

 اھَعَرَش اَم ةعذي ةينابهرلا ء4 هيلع اھت ام اهوا ةئيابهرو را : ىلاعَت
 ِنٗوضِر اَتَتَبا الإ ]+ هللا ىلإ برقا باب ْنِم اًهولعف ْمُهّنِكلو «مهل هللا میم مم ےک 0 4 2 م6 َ و 43 4 0 ھر

 عرش ام ِرْيَغي ْنِكَلَو هللا ناوضر نوفي مُهنأ مُمْصَف َوُم [00:ديدحلا 4پ ول

 وهف ُهْنِم سيل ام اڏه ارم يف َثَدْح "رم» : ب لاق اَذَهِلَو ؛ لقت الف هللا
 ل نالا تنا امل وک ا ع ا ی اگر
 .ةيفاعلا هللا لانس « ِهِلَمَع ىلع رجوي

 ۔ ُرِحاَظلا (یباَوٰبأ ةعبرأ عدبلا لوصأ ّنأ) : ِهِلوَقي انُه فصلا ُداَرُمَو
 يف ءاهثودح نع ةييبنلا ربخأ یتلا قرفلا لوصأ دصقی هنأ  ملعأ هللاو 2 ماده ب ړی 3 2 و ر ¢ ب وكو £ ثار ۵8 ت عم ی7
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 ل مع 2587ه و 2 م شہ گر 3 یی.

 الإ راّنلا يف اهلك ةقرف َنْيِعْبَسَو ثالگ ىَلَع ةَمَألا وراه قَِكْتس : نہ هلوق

 هْيَلَع انأ اَم ىَلَع َناَك ْنَم» :َلاَق ؟وللا َلوُسَر اي يه ْنَم :اولاق ؛«ةَدِحاَو

 .(09/1)هجيرخت قبس )١(

 ا



 کس ےگ 5 0 7 3 00 4 22: 2 °۰۶2 (9) ت00 مه سا

 امك ؛ ةنسلا ىلع تیقب يتلا ةيجانلا ةقرفلا يه وراه ”«يباَحْصْأو مويلا

 ےل وے دق .ەثٹویئ۔ے “وے 7 مدع 0 هى دو م پاس ےہ

 و 2 ا 3 01 ےل ےہ 21-2 ےہ ي ٤ ز سمو £ اب يب ھر

 دوُھیلا مّمألا ِتقرتفا امک قرتفتس ةمألا ورنه نأ ي ربخأف ''ہوافلخلا

 موزل ىلع ثحلاو هرْيِذْحََتلا باب ْنِم ٌراَبْخإلا اَذَّهَو ءاَهَلْبق ىَراصّنلاو

 عم راصو ةّنسلا كرت نمو سلا نودي ات ذل و ءاھْبوُدَح دنع ٍةّنسلا

 عبرا اهلوصأ ّنِكلو ءادج ةربثك ترَهظ يتلا قرفلاف ءِراَّنلا يف َراَص قّرفلا

 : ةعبشلا ةقرف : ىلوألا ةقريفلا
 اس نب هللابَع َءاج اَمَنيح ِطَداَمْنَع لتقمي ْتْئَدَح ام ُلّوَأَو

 يبأ نب ّيلَعِل عيسا ىلإ اَعَدَو ءَنْیمِلْسْلا يف ةّلفلا ثدْحو «يِدوُهَيل
 ُهوُمَلَظ ةباحصلا ّنأو ف لوُسّرلا َدْعَب صولا َوُه ُهّنأَو «ه#ربلاط

 نأ ءاملعلا كد دقو ء عيشتلا رهظ تقوولا كلذ ريف « ُهْنِم ةفاللا اوُدَحَأو
2 

2 

 : ةريثك فرِف ةعيشلا

 5 0 2 82 رے و 5 او وک املا 2 یہ ہال قرار £

 نم ہری ىلع ايلع نولضفي َنيذلا : ةلضفملا : ةعيشلا قرف لوأ
27 

 2. یک پہ تدمر م ھے ہے مم ل ر ٤ ت ت ں2

 0 اهب نومسي ءالؤه ؛نامثعو رمعو ركب ىبأ ىلع ىتح ةباحصلا
 7 7 ٦ 72 2 4و 9ھ ار رم ع ن ولأ م o ةسك

 نإ :نولوقي امنإ ؛ نامثعو رمعو ركب ييأ ةفالخ يِف نونعطي ال مهنكلو
 َ ے 2 3

 o2 و
 م( ^ و م مو 2

 لضفأ سیل ؛ نيرلشاَرلا ِءافلخا عيار وه يِلَعَف ان اهو ‹لَضفأ الع
th 

 )١( قبس تُخْریْجُهُ)١/1۷(.

 )0( قبس تخریجه)٤۲/۱(.

 ماال ل



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ھا 3 م ھ۶ مو © ا سوک رر و ب ت رور *ےہ 0

 ركب ييأ ىلع هلضفي ْنَم ىلع رکلآ 5# وُه ُهْنِإ یّتَح َرَمْعَو ركب يبأ ْنِم
 م 3 ا سم يب

 E ر ري 2 سمس سو هما 5 جہ تپ nf اا

 قحاومهو ؛ لوسرلا يصو وه ايلع نإ :نولوقي نيرلا : ةيزاثلا ةقرفلا

 4 پ وہ ا # سم كلا Sh پہ صو و كسلا 6 1 1
 نإ :نولوقي .باصتتغاو ملظ ٌناَمْلُعو رَمُعَو ركب ىبأ ةفالخو «ةفالخلاب

 و ےک یس رس 2 10 1 5 2000 5 َ 00 ٤

 هوملظ ةباحصلا ٌنأو كي هللا لوُسَر َدْحَب صولا رهو ىِلَعِل ةفالخلا

 .مُهَدْنِع َةرْيثك تالالّض ىلإ ُهْنِم ةفالخلا اوُبصتغاو
  2٠اول د یس 8 7 0 گن عش ۶ و 2 7

 نِكلَو يِلَعِل ةلاسرلا نإ :نولوقُي َنْیِذلا العلا ةعيشلا : ةكلالا ةقرفلا
 ےہ لو ا ہر و مم و ےہ و لق مے ر م ۰

 :نولوقي ء يِلَعِل اهلصأ ةلاسرلاف الإو ءِدَْمَحَمِل اهفرصف َناَح ليربج

 دصف «مالّسلا ِهْيلَع ليربج :ُنيِمَألا (ةَرَدْيَح ْنَع اَمَدَصَو ُنْيِمَألا ٌناَح»

 .يِلَع وهو ةردْيَح ىل همَحُم نِ لَا
e.سويت وور ا “مح 4 4 و هلم كم ر م  

 نیدلا مهو «هلإ ايلع نإ :نولوقي :-مهنم دشأ-ةعيارلا ةقرفلا

 ایف قواو ديِداَحألا ْمُهَل َنْفَح رالي وباع يبأ نب يلع مرح
 :لاق هنأ ُهْنَع ىَوْرُي «ٌءاَيَحَأ مهو اهيف مُھَحَرطَو ءَراَلا

(N), ہک هس سس ه ف سو of ve of 
 "'اربٽق تْوَعَدَو يراك تجج 7 3 اًركذم اًرمأ رمألا تیار امل

 هه

 ین

 م 0 ما 0 ۶ٌ A وک ۳ 5 م 2 َ م

 تنا وه تنا» :هل اولاق امل رانلاپ مهقرحف هَمِداَح وه :ربنقو
 ۰ د 2 مو 0 2و 0 3-5000 م ت ےھ عع م 20 ل

 نوقرحي الو يفيسلاب مهلثتق بجي هنآ یری ه# سابع نبا ناکو ءاوُه

 )١( يِف يرجآلاو ء(۰۸٥۱ ء۷٦مقر)ہمجعم يف يبارعألا نبا ُهاَوَر الشريعة)0/19017٠١- 50

 رقم -7١17خيرات يف راع نباو ء(٥/۳۱۸)دیھمتلا يف ربلادبع نباو ء(۲۰۱۳
 دِمثیق)١٢/ ))۷.مهريغو



 ل يناثلا جلا

 20ھ ءٴراّتلا بر الإ ر لاڀ ْبَّذَعَي ال» : : لاق يا نال ؛

 ٠ ںاگلا لد فا اوُعقُي نأ ىَرأ» : ل ر

 . مهْنِم تبعت « ةريثك قرف ةيعيشلا قرفلا اح ده نِ تاشو

 هرث م ه6

 يف ْتَرْهظ ْدَقَو تا رس E ٍةيردقلا ة فذ : ةيناّكلا ةَق ةقرينلا

 :نامسِق مهو ءةَباحصلا رصع رخاَوأ

 .ردقلا تاَبْنِإ يف ةالغ « ةّيِربَج ةّيرَدق : لوألا

 يف َراَس ْنَمو هللا ْمُهَو ءَرَدقلا نوفي ؛ ةاَقث ةر : يناثلا
 قلخي مل هللا أو ویک َلْعِف َقلْخَي دبا نإ :نولوقُي نیلا «مهباكر

 لعِف : نولو ةيربجلا a ادب ءاَموَقَلَخ مُه اَمّنِإَو ِدابعلا َلاَعْفَأ

 مهل سيل نوع اوم اک یف ہرے 2 وا سفوف ولا

 ةیرذقلا َقلطُأ اإ كيف ؛ لتسُم زانخا مل ۶:200 ةَلرَْلاو راخا

 ةيربجلاو ءردقلا تو مُهف ءردقلا يفتي لاق نمو رتل ىلإ فرصن
 ه ريب م اوم

 00 ءالؤهف ؛ربجم دبعلا نإ :اولوقُي ىح «هيِف ویو ردقلا ا نون

 ْدَقَو «ةّيردقلا هيلع قلطُي لکو ؛هِتاَبِإ يف َنوُلْعَي كِئَلوُأو ءٌردقلا

 .ةريثك قَرِف ىلإ اوبعشُت

 یت : :َلاَق ةَمِرکِع نع (101 4 مقر ۲۵۳۷/٦ ء٣٥۲۸مقر٠ ۹۸/۳)حٔيِحّص يف ُيِراَخُبلا ىَوُر )١(
 ھو" :لاقف سابع نبا كلذ علف « :مُهَقَرحَأَف ءةقدائرب يلع
 .«ةوُلكفاف هيد دب نم : :ةيوللا لوُسَر لوق ؛ مُهكَعَلو ء ولا ادع اوبل ال : يللا

 باو ,(45/ 0)دّمسمْلا يف ُدَمْحَأ ُماَمإلا هاورف :«راثلا ْبَر الإ ِراّنلاببذَعُي الو : ظفلب ثيحلا اّمأَو
 ٣ ۲٦۷( مقر ٥ 5 /؟)ِوهِيَئَس يف دوا,

 )ص ست اال



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 سا راض وت قر

 : : جراوخلا ةقرف ةقرف : ةَكِلاَقلا ةقرفلا

 ةةعاطلا اضع: 0 مسل رْمَألا يلو ىلع َنْیِدْلا

 مهو نیل ًَءاَمِد 0800 ءئرشلا نود يتلا رئابكلاب َنوُرفكُيَ

 مُهَدْنِعَو ٌةَداَبِع مهدنعو نيد مهد ءْنْیدلا يف فرطتلاو و ٌوْلُخلا لَهَا

 ٍريغ ىَلَعَو وقف ربع ىَلَع ْنكََو نارق ةوالتو مايو ٌماَيص هللا نم فْوَخ
 ىلع اوٹ ةعاطلا انفع اوقشو ءهلاپ دایعلاو اولّص ٰكِلذِلَو ؛ ٍةَرْيِصَب

 هلل ہرصتو مهم كراَعَم هل تّلصَحو ءبلاط يِبأ نب يلع َنْوّلا ری
 ءامد تن ؛روُمُألا قالو ىلع وجر اولاز امو مولع

 ؛ تیرا 26 َنْوُمَسُيَو «كرشلا نود يتلا رئابكلاي ُنوُرْفَكُيَو نيم

 ةريبكو «ٍرفكلاو كرشلا ريك نيب قرف ٍرْيَع ْنِم دْيِعولا تايآ ولیمہ
 لب ْمُهَنوُرتَكُ مهن يفك الو ؛ْمُهَدْنِع دانك اهيكصا نك يا
 لاق اذهل ؛راكلا نولواقب الو ءيا واقي ءم 3 تواس

 '''ناگوألا لْحَأ ن وُعَدَيَو مالثمإلا َلْهَأ ن 2( : مهتفص يف ليلا

 : نمل نولتاقب املإو ادبأ َراَمكلا اولئاق جراوتلا نأ رد امف
 هم6 كل م رے ہےکہ

 ٠

 :ضعب نم دشا اهضعب قرف

 نوفي َنْيِذْلا :ةّئجرملا ْمُهَو جراوخ ا ةقرف ياق :ةعياّرلا ةقرفلا
 م.

 «ناّميإلا يف لدي ال لمعلا لو ؛ناميولا يف لامعألا لوخد

 (١١۱۰مقر١١۷/ /٢)وجٔیحّص يف ٌمِلْسْمَو ؛(٣٦۳۱مقر۱۲۱۹/۳)وِحْیِحّص يف يراخبلا هاور(١)

 و اس



 يناثلا جلا

 اوُمُس ءُنِمْؤُم وهف هَلَک لَمَعلا كرت ولو ءْلَمْمَي ْمَل ولو ْنِمْؤُم ُثاسْنإلاف

 ىمسم نع لمعلا يا مهال ؛ر ؛ ا وهو ءاَجْرإلا نم ةّئِحْرُم

 .:قرف مهو «ناميإلا
 يف ةفرشملا هرجُم وُ امن نإ | :نولوَ ندا ہد 4 ا

- 

 نو 4 ا

 وه :ناَمیالا وأو نا «ةرعاشألا کجا نم نالا د فلا
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 يكي < ؛ حراوجلا لَمَع الو «ناّسْللا لوق هيف هيف لذي الو ءوبلقلاب داقِيعالا
 E E ا

 ا را درج
 ۔۔ سچ »7 دهتعي

 قطثلا وُه َناَمْيإلا ّنِإ :تولوقي نيا «ةّيماركلا : ةكلاا ةف لا ١ مر ميمو

 .دبلقي دعي مل ولو ناسا
 ُداقيعالا َوُه ُناَمْيِإلا :نولوقي َنْیَِلا ءِءاَھقفلا هَتِحْرُم : ةعيارلا ةقرفلا

 .َلَمْعَي ْمَل ولو ناّسْللاب ٍقْطُتلا عَم بّْلَقلاب

 دولت نکل ءِنامْيلا يف لذ ال لمعلا د ىَلع نوي مُک

 .ناَسْللا لوقو بلقلا لَمَع يف ْمِهيِهاَم يف

 نم :اولاقو ٤ ناموا ةقيقح و رر و تک

 طم لمعلا كرت نم لا ١ اُناَقو ناَميلا ِةَقيقَ

 مك «قحلا ىلإ هللا ُمُهاَدَه دق . کک تک

 او هذ ؾحلا نم هيف أ أوفلتحا امل يذلا هنآ ىدهف لاحت لاق

 و

 ةت
2 

9 
۱ 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 لوق ُناَمْيِإلا : نولوقيف ء۰٣ ةرقبلا مقسم م طص لإ ا نم ىدْهَي

 TE ھر تالا ای حراوجلاب لمعو تلقَلاَ داقِعاَو ناَسللاب ش

 لار عم ىقْبَي الو ‹جراوخ ا لوق ةَ امك ؛ اتام ِلَمَعلا لاوزب لوريال كل

 ءقالّصلا كْرتك ؛ ؛ فك ةكرت ام لمعلا نم لَ «ةئجْزْا لوقت هب امك ؛ هلك لمعلا

 َوُه اَدَهَف ؛َرْفكلا يِضَنْقَي ال بولا راك نم ةربيَك هكر ام لمعلا نمو
 تایآ نيب عَمْجَي وهو «ولل دحل او ةَعامجلاو تسلا لأ لع يذلا ليصل

 : جراوخملا اهي كسم يتلا داي ديعولا تایآو :ةكحْرملا اهي َكّسَمَت يتلا دعولا

 َنوُرْسْفُيَو ءدایع ديعولا تایآو راغَولا تايآ نيب نوُعَمْجَي عاما سلا لأ

 ؛مُكْحْلل لا ةیاَشَنلا نوري « ضعبي اهضعب َنوُدُيقُيَو «ضعَبي اهضعب

 .۰ نارنع لال تر نع نم یک ويانا ا : نوُنوقيو «عيمجاب نومو

 ىَلَع مل نأ دار نمو« ةَريِك قرف اهنِم اتبع 15 يتلا قَرفلا يه لَ
 قْرغلا» «يناتسرهشلل و لليا» :لثِم قَرْلا 2 عڃاريلف كلذ

 ا للا فالټخاو نييمالسإلا تالاقم» , يِداَدْعَبلِل «قرفلا نيب

 مهنإ م « مزح نبال هلڪو ءاوخألاو لیا يف لّصِنل» «يرتشألا نس

 اتم دبا ملا َبلاَط ّنأ ُبِجُا اَمَو ءاًهِتاقرفتو اھتاَبیِعْشَت و قْرفلا واه اوركذ

 نا مالا نك كرف نوي اقل ؛ تداخل ل يف لْخَدَي

 اًهْيلَع يع می نأ سأب

 اوبا منال ؛ رانا يف اهلك ةا لإ ثلا يف لَك : هلو

 نکل ءَءاَجَّنلا َوُه يلا َُباَحْصَأَو يلا هيلع ناك اَم اوكرتو ؛ ىّوملا
 و و ر۶۶ و ېک

 يِصاّعلا اهلُخْدَي دق ٌراّئلاف :ٌرافك ْمُهَلك مُهَنَأ يضتقي ال ٍراَنلا يف مُهتوك

 ما
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 رانلا نم جرخُب ماتقوم الوُخُ ,ءارفاك نكي مل ولو

 راّنلا يف ادلَحُم ًادِلاخ نوكي ها ةرفكم فراغ

 يف بير ريغ نم ُهَدَقَتعاَو «باكلا اَذَه يف امي ٤ نَمآ نم َوهَو) : لو
 َوُه اَمُنِإ «يِراَهَبْرَبلِل مل 0 سلا حرش» وه يذلا بالا اذه (كوکش الو ءِهبلق

 قف قعامجباو سلا لهأ لوصأل رک قشسلاو باكا يف امل حيض

 َنِم دوُخَأَم َوُهَو «ةعاَمْ او ِةّكلا لْهَأ لوُصُا حْرَش» ُهاَمَس اَمَک باتِكلا
 اك ن ائ ويل يف قر ري نم ہدئافا اس بلع اتو ود ةّنسلاو باّكلا
 اذَهَف هلق يف كش وأ ءيْلَف يف ةر هدْنِح نِكلَو لوصألاب َناَمْيإلا رو

 لهأ نم ںوکیو ددرس ۔ هللاي ُداَیِعلاَو ۔ ایام نوک اک نوكُي ذل

 - دص ال وهف ءٰقُلا م لاس ُهلوقُي ام اَم بلقب َقدّصُي نأ دبالف ء قال

 ُہمضَت ام يك ُهَدْضَق امو مهن فب اک 7 امك «ِهياَتِك ةّيكزت- دے

 ِةَعامجكاَو سلا لْهَأ لوُصأ نم

 ْنَم (هلا ًءا أِإ يجالا وهو نس بج ُبحاَص َوُهَف) :هلْوَ

 ےہ گل ؛ ةَيِحاَنلا ةقرفلا َنِم ُهلإف هبلق يف ناَمْيِإلاَو نقلا مَم ةنسلاو

 ام ىَلَع ناک نمو : : لاق «َةّيِجاَّنلا ةقرفلا نع ليس امل يو لوُسَرلا لوق هيلع

 ميلا هيلع انأ ام لم ىَلَع ناک ْنَم» : ٍةياوِر يِفو ««يباَحْصْأو هيلع ا

 ."”«يباَحْصْأَو

 وج وع

gog 

 0015 تناك رم اّمأ «

 ےک

 )١( قبس تُخْريْجُهُ)١/٦۷(.

 سس لل



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 َدْنِع اوفَقَو ول سالا نأ ٍمّلعاو: هللا ُهَمِح َر فلولا لاق ٦

 هيف جي مَن امم ًامالك اوُدَلَوُي ملو یی اک اًهوُرَواَجَتي ملو ِروُمُألا ِتاگدْحُم

 قع ذي نک مل هياَحْصْأ ْنَع الو هلي ہللا لوُسَر ْنَع ٌرئأ

 ؛حرشلا

 ملو روُمألا تاگدحم دنع اوفقو ول سالا أ مَلْعاَو) : هلق

 و هللا لوسر نع ا, ا
 ِتاکدْحُم دْنِع اوُهَكَو) سالا نأ ول (ةعْدي “رک م ِهياَحْصأ ْنَع

 سلا ىلع اوُرَصَققاَو اهي اوُلْخَْي ملو ایج ارد ر اتت ییا
 لا رواج م کل اجل مهل تَلَصَحَل عدبلا ىلإ اھت اوُجرخ ملو

 عم راص و هِلوُسَر ونس نِم الو و هللا رباك نم ( لد اهل سیل الاوقأ ثدحأو
 مو

 اَنيلَع اًنكرَت یتلا ڈا هذه الإ ۃاجُن الف ءةلاضلا قرفلا عمو عدل

 : يرغب اول نوب مكس انام مكيف راک يو : :َلاَق ءل هللا ُلوُسَر
 هليل ءءاَضْیَبلا ىَلَع مكتكرت» :رخآ ٹییاح يِفو «يټتسو ىلا باتِك
 4 لوسا نس : َةاَجَّنلا ليبس اذه «" كلام الإ اَهْنَع ُم عيري ال اًهِراهتك

 سا سار و وک و o م

 وه تک يذلا باتِکلا اذه نومضم وهو باَحْصأَو وُه هلع ناك امو
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 .(۷۳/۱)هجیرخت قبس )١(

 .(۲/۱٤)هجیرخت قبس (۲)

 ررر



 س يناثلا ءزجلا

 نأ َنْیَبو ادّبعلا َنْيَب سيل هلآ مَلْعاَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ۷

 ديزي وأ «هللا هلأ اِ ایش َدَحْجَي نأ الإ ؛ًارفاک َريصَي ىّتَح انْوُم توکی
 امم ايش وأ لجو رع هللا َلاَق امم ایش ركب وأ «صَقْنَي وأ ءوللا مالك يف

 وللا كابو كِيمْفَتِل رظْناَو هللا كَمِحَر هللا قاف .5 هللا لوُسَر هب ملكت
 .ءيش يف لا قْيرط نِم سيل ةف نیلا يف

 ؛حرشلا
 ےہ ا 1 هم ب 5ہ ھر ےہ ساهم هر هك هل َ و

 ريصُي ىتح انمؤم نوكي نأ نيبو دبعلا نیب سيل ھل ملعاو) : هلوق
 تر ےس 8 7 و رک 7-5 و وٌ 2ےہ یو رو . 0

 ‹ةريثك مالسإلا َتِقاَوَن نأ ىِنْعَي (هللا ُهْلَرْنأ امم ایش َدَحْجَي نأ الإ ؛ ارفاك

 ُداَِعلاَو  نِكل ءاقداص ًانيْوُم مالسإلا حْيحَص ًامِلْسُم ُناَسْنِإلا توكي دق

 «ةريثك يهو «مالسإلا ضقاوت نم ضقان باكتراي نيد ْنَع دري دق  هللاي
 7 تل 2

 .كّشلاو «ُداَقيَعالاو «ُلْمِفلاَو ءلْوَقلا : عاونأ ةَعبرَا اَهْعَمْجَي

 هركم ريغ رفکلا ةميك لاق اذِإ ءرفكلا ٍةَمِلَك لوق :لوقلا :لّوألا

 * زهيلسإ دعب أورَدَكَو رْفْكْل همك اولاق دَقَلَو + : ىَلاَعَت لاق «ٌرْفكي
o و 

f 000 2 ر م 7 o2 سه م 1 2 َ هموم  

 هللا الإ هيلع ریدقی ال اًمِيِف هللا رّيَغي ثيغتسي «هللا ريغ وعدي نأك ؛ 074 : ةبْوتلا]
 3 و صا ممم ٠ 4 8 ٦ہ E 7 َ 7 37 م ماء 7

 مالکب ملكتي وأ هللا ريغ اعد هال ؛ كلڌب رفکی ؛ مهريغو تاومألا نِم

 مرے م ا 2 ٤ 7 هَ مال 8 ۹ ٠

 ُمُھتلاَس نيَلَو رف : یلاعت لاق ءةنسلا وأ باتكلاي وأ (نيدلاي ةیرخس هيف

 مر ر 2 244 رر 24 مو € رب ہہ

 محک ءولوسرو ودیا لایا لف بعلو شوخ اک اتا کری



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 نآرقلاي و ةنسلاپ ٔیزھتسی یِذلاف ء٦٦ ٠ ٦٦ : ةبوتلاا 4( ات دن توزن سک

 ہلا رّمعکص نَم ٭ : یلاَعت لاق < ا زر وارد

 :1١٠١5 لحنلا 4ھ نکالا يلم هلو ۃرکسآ نم الإ هديدميإ دن دعب نم

 في ُهّنإف اراَتْحُم اذه لاق ْنَم ام
 جس وأ ء هللا ِرّيَغِل رڌي وأ ولا ٍرْيْغِل حبي ناک : ليلا : ينالا

 .لعِف اذه «حيرضلل دجنسي «ىللا ريل

 قو ؛رٹکلا ةحِص َدِقَتحَي ناک : بلقلاب ٌداَقَيَعالا وأ : ثلالا

 ةػْعب َدْعَب ىَراَصّنلاَو ُدوُهَيلا ِهْيلَع ام ةحص ُدِقَتْعَي يزّلاك ٌرافكلا ِهْيَلَع
 دمحم

 سيل وأ حٔيحص َوُه لح نارقلا يف كثب انك :كش و : عيارلا
 دات ا اے توتو كد زا حام وع ذه لَه ؟ًاحيِحَص

 وم
 ٹیراحألا نيل ہلا لور نع حصا كش. -هللاي

 نع اني م «كَش وأ ءُداَقَيعا وأ ءْلْعِو أ «لوق : ةا لوصا وراه

 صّخَل دقو ُءاَملْملا ارك ريك مالئمإلا ضقاو نم وأ ةعيرألا هح

 هيف َركد ةلاَسر هلا ُهَمِحَر ۔ ٍِبامَولادبَ نب ُدَمَحُم مالئسإلا خيش اھ
 یو یک ڈریک ا ضقاونلاف الرو ءاهمهأو اًمِرْطْخأ نم ٍضِقاَون ةرشع 8 صال م ل

 وقفلا بك رم دكرملا مكُح باب
 مالک يف افرح وأ ةيآ ديزي (صقْني وأ هلا مالک يف درا : هلو

 هما ل

 ہال ؛ ہللاب الار ردك ادهن یا مالك ْنِم ةّيآ و اف رپ « هللا

 ااا ل



 لکو ءقح هلك نارقلاف «لَجَو رع هللا مالكل ريم وللا مالكل ٌفْرحم

 هللا ظفحی ٌظوُفْحَم َوُهَو «لدبي ملو ريع مل ءلق دّمَحُم ىَلَع لز امك
 يُرخَيو رفکَبهَِإَف لَواَح نم نکل هري نأ عبط دَحَأ الو ءالَعَو لج
 .لَجَوٌزَع هللا ظفحي ظوفحم هلال ءادبأ نآرقلا ريع نو «مالسإلا نم

 هب مّلكَت اَمِم ًائيش وأ ءٗلَجَو ٌرَح هللا لاق اِ ايش رکنی وأ) : هلو

 اذهل حصي ال اذه :لوقُي ءنآرقلا َنِم ايش َرِكْنُي وأ 4 ہللا وُسَر
 َ سس 1 7 گپ و و و ا 2 و ا وس 6ء © ص

 الو ىضم ناَمز يِف َحلصَي اَذَه :لوقي ولو لوسرلا ثْیِدَح وأ .ٍرصَعلا

 ميم م ےھع 0 ملم ۔ے ےل ےس 4 هم هس سيما ل وا

 روصعو ىضم رصعِل يه اَمْنِإ ةنسلاو نآرقلا ينعي « مويلا ٍةَراَس ا حلصی

 ره
 :نولوقُي نم ريكو  هللاي ُداّيِعلاَو  ٌرْفكُي اذه .َموَيلا اتل ٌحلصَت الو ءٗتّضَم 3 ل ےص سوس سو

 ءناَمّلا اَذَه ىلع قبَطنَت الو ناَمّزلا اذهل ُحلصَت ال ٍةَعْيِرَشلا ٌماَکْحَأ نإ
 م

 وأ ُهُراَكْنِإ ُروُجَي الف قلوُسَرلا نع ٗثیِدح ا حص اذإَف «ٌميِرَص رك اڌو
 .ناّمّرلا اذهل حلي اَم اھ :ُلاَقُي

 روُمألا وله نِم َءيش كيفن يف عقي نُ هللا قنا هللا قئاف) لو

 .كنيد ىَلَع َنَمَأَ وأ كَسْفَن كر الو كيسفت يف هللا قلا كيد ْنَع جرّ
 «ساَلا ِهّْيَلَع اَمَو سالي رن ال كيفَ رنا (كيستل رظْئاو) : هلو

 ن مرضی ال عکس ہیلع انماء نیلا اا چ : یلاعت لاق كیا ظنا

 نا لک سالا هيلع اذه : لقت الل ء١۱۱۰ :ةدئاملااه ee اَذِإ ٌلَص

roت  

 . رسالا هيلع امي َرَتَْت الو ِهْيلَع

 سمس

 ۰ دو

 تينا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 2 2 7 7 ٠ كو ض7 7 ھا“

 نيدلا نال ؛ ىَّرْخأ ةّيحات ونه (نيدلا يف ولُلاو كايإو) : لوق

 : نْيرَمأ دّحأی ُهْنِم ناسْنإلا جرحي

 .هبف أدْهُز هلع ءيش كرت وأ کرتا ٭
 ددا يف ةَدايزلاو ولاي امِإَو ©

 كّيلعف ءددشلاب امو ءِلِهاَسَّنلا اّمِإ :لُصْحَي ِنْيَدلا ّنِم ٌجوُرْخلاَف
 ےہ  لوسرلا هيلع ناک ام وه اھ ٍدّدََتلاَو لاَ ن سولا

 بے  e oهاو ٤

 لاق « جراوخلا م جرخأ امك ؛ نيدلا َنِم َناسْنِإلا جرْخُي ولُعلاَ ‹ هباحصاو

 ُولُخلاَف ء''ةّيعّرلا نم مهسلا قَرَمَي امك ؛ نيدلا ْنِم نوقرمي» : : مهيف

 ام

- a 
 مسح

 : نيدلا نِي ناسْنإلا جرخی

 .رفكلا ىلإ الماك ًاجاَرْخ 0 ل
 لمحا بسحب اُ اجارخ !امِإَو ٭ ا 0 ما 0 ۶

 يف یّراَصَنلا ْوُلُع ُلْئِم ؛ةَداَبعلا يف نْيدلا يف للا کا

 نق دلت ن تولا یا ىلإ وڈاج لا ليَ داتا
 هَل رف َلوُسرلا ّنِإ» :اولاق ْنِكَلَو لولا لع وُ هلاك اوؤبخأ

 5 ؛ لمعلا ةَرلك ىلإ ةَجاَح وُه سف يبن خا امو و هيد ْنِم مد مر
 تل8 بطخو ءاديدش ًابضغ مھْيَلَع بيطغ كلذ ْنَع یبا َمِلَع

 نأ ؛ ُماََأَو يّلَصَأ يو ءولل مكاقثأو ءولل مكاشخأل يّنِإ ہللاو اًمأ» : لاقو

 )١( یف ُمِلْسْمَو ء(٣٦۳۱مقر۱۲۱۹/۳)ِحُْيِحّص يف ٌيِراخْبلا هاَوَر صّحیٔحو)٢/ ١١ ۷رقم۱٠١١(

 ببسي اا الل



 هک اذا ال ے ےک یک ھر وا ا وا تہ ےک
 2" -ە 8 : يالا لاق اا لو ىلا أ انأ پا با

 0 ما

eلاق ‹ءةدابعلل غرفت لت َءاَسْنلا جورا ال نأ : : ْتِلاّثلا َلاقَو ءموصی  

 مان یلص يَ ول مکاَفتَأ ول هكاشخأل يّنِإ ِهللاو ah : هيي یا 2

 نو "ينو سيلف ينس نع بغ عر نمف َاَسّْنلا جرو رفا مص و
 سا

 نَمو «َمْحّللا لكا انأو» : َلاَف .مْحْللا لكا ال :َلاَق ْمُهَدَحَأ ےک م
 ملا يکي ال نکو را مهم ء''ايئب سيا يت ن بر
 ةيتلاو دصقلا عم سلا عاّبتا نم دہال < ءرلصقلا م نعال نه كيال

 و000

 ےہ یس ۱

 ےل بلا ةدابع نع نوا كيلا ج رياوزأ توي ىلإ طهر ةئالئ ءاج : ٍ:َلاَق ف ِوئلِلاَم نب ستا نع(١)

 امو هل قمل ع فہ ا نم نو : اولاقف ٠ اموُاعت مناك !وُررْخأ املف
 لاقو نِطفأ الو َرْهَدلا موُص انا :ٌرَخآ لاقو ءاَدَبَأ ليلا يّلصأ يّنإَف انأ اأ : : مُهَدَحَأ لاق ؟َحَأ
 ام اکو ذك مكلف نیلا اج : "وَ ل7 ۶٤ :ٌرَحآ

 نمف ؛ ءاسْنلا جوئا «دقرأو يلصأو ءرطْفَأو م وما يئک هَ مڪاقئأو هلل مكاَشْحَأل ين لاو

 ي ملتو «(001مقر144/9)وجئجتم يف يرش ادر ہیلو سيف يكنس نع بز

 يراخبلل ظفللاو (۰ مقر ٠۰٠ /7)وجيِحص

 اولس يلا باَحْصأ نم ارق نأ : :سئآ نع ۰ 'مقر٢/۱۰۲۰)وجٔيحص يف ملم ىور (1)
 ءمْحللا لكل : : مهضعَب لاقو َءاَسْنلا جور ال : مهضعَب لاقف رسا يف هِلَمَع نع لیلا جاوز
 اذكو اذك اولاق ماوفآ لاب امه : لاقف هوُيَلَع ىّنثأَو هللا َدِمَحْف « اف ىلع م ماا ال :ْمُهُضْمَب لاقو

 # سام
 و

 .«ينِم سيف يس نع ْبجغَر ْنَمَف َءاَسَلا ځوَرئآو رطفأو م وما مانو یلَصَا ينك

 م



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 م َ 2 ها مو ر ر ناقل و ےس و وو و و امل ویک
 وهف باتيكلا اذه يف كل تفصو ام عيمجو : هللا همحر فلؤملا لاق 31 ١[

 ِنَعَو َنْيِعباَّتلا نعَو ِهياَحْصأ ْنَعَو هللا ِلوُسَر ْنَعَو «ىّلاعَت هللا نَع

 .عيارلا نرقلا ىلإ ثِلاَثلا نّرقلا

 ؛حرشلا

 (یلاَعَت هللا نَع َوُهَف باَتِكلا اَذَه يف كل تقصو ام عيمَجو) : لَ
 باّتِکلا َنِم ٌدوُخَأَم ُهّنإَف داقيعالا لوصأ ْنِم باكل اذَه يف َرِكُذ ام عيِمَج ۰ - و 72 Nê و م. 7 ےس َ م و َ و

 هيلع ناك امي لب « هللا ُهَمِحَر ودْنِع نم ءئىَشب فلو ا یئآ ام «ةنسلاو ہہ ےک 5 هايس 72 ےےص 0 ۰ و م و ر رک 27

 9 02 نع تھ 2 و مم o ر ار ےب ما ےس یس 7

 يذلا ميِلَسلا قیرطلا فصَي وهف ةمألا لَه فلس هيلع امو ةنسلاو باَتِكلا
 .هللا نڈای اَجَن ُهَکَلَس ْنَم

 o ê 2 2 ىف رو ري رک او نھ

 ‹ میرکلا نآرقلا ىلإ امإ :دزتسم هنأل ؛ (45 هللا لوسر نعو) :هلوق
 ريب ماو مسام ا ت سا سلا يا مه م 0

 .هلوسر نعو هللا نع وهف ؛ةيوبنلا ةنسلا ىلإ امإ
 اہ يف َرِكُد اَم ًاضيَأ كلذكو ؛ (َنْیعیاَقلا نعّو هياَحْصَا ْنَعَو) : لوق 2 ا یو 7 َ م68 چہ ھگ 7

 : لاق هيي لوُسرلا اهيلع ىنثأ ىِتلا ةلضفملا نورقلا نع وهف ؛ باتكلا َ ٤ روس رو روم 201 8 3س 22 و 2 2 6 7
 ما ےگ 3 ETT ےل ول وو وو رے ور ٤ فدع
 نارمع يوارلا لاق «مهنولي نیلا مث « مهنولي نيرللا مث ‹ ينرق مكريخ»

 2 0 ت هم هم فی مو مم £o ن - ف 2 مدر و
 نورقلا یمست « ''”(ةئالك وأ نیلا هيِرق دعب رکذ يرذأ ال» : 5# نيصح نب

۶ 

 وو وک ر ص 3 3 یم ے5 2 KE 5 و ےل

 ىف امِل ةياكح وه امنإو ینع نم الوق ثدحأ الو فمالا وهذه فلس

2 

 ٠ 2 قف ملا مسلك ق ,of ہر رشس 6 ل ےہ وہ درر رل
 هب ءادتقالاي ي يبنلا اًنرمأ نورق ةثالث وأ نورق ةعبرأ يِه ؛ةلضفملا

 )١( قبس تخریجه)۱/۷٤(.

 ا سس



 سس يناثلا ءزجلا

 راصالاو ٌنرجدهمْلا نِم ںولوالا توثيتلاو إل ل ره لغو اجت هاو
 جس 7

 عابتأو َنوُعباَتلا ةا ترا فزصم شا ھب نسَحِإپ مُشوعب تا تراو

 ٍراصنألاو َنيرجاَصلا نيم لوألا نيقياسلا نوعي اوئاک 3 َنيِعياَتلا

 000187 ھا يذلا ُناَقثإلا هب دال ناسحإلا 3 ناقثإي : يت 3 ناسحإب

 سا رب سو

 :ناسحإالا وه اذه 5 م ْمُهاَمِي ِمْلِع ْنَع ثوُكَيو 00

 ال گل ستم ا رو

 لوق ْنِم هلأ َلْوَقلا اَدَهْوَأ َلْمِفلا اذَھ نأ ٌنظَيَو تا يم ورب
 ما مم رس ےس

 جهنم جهنك نأ تدر اإ هبال ءناَسْحِإي وکی الف ؛ مولف وأ فلسا

 لق افق يي با وم باكل تفز رک ملتا فلسا

 .كل اًهيبَو فلّسلا ةقي

 يلع ىتثأ يتلا وقل (عيأرلا نقلا ىلإ ثيل نقلا نَع عو) : ر

 ءنيعباَتلا ٌءاَبْنَأ ءَثوُمیاَقلاو «ةباَحصلا : :نورق ةئالك يهو لي لوُسّرلا

 ۃوُجُوَو ءةَمِْلا ةوُجُو تما ادو نيبال عاب دب نم عار
 ۔ی ےس

 4 مالا َنِم اًهيِفو «ةعَرألا تل انف : : نوُرقلا مه يف ْمُهئَجَو ؛ ظاَفحلا

 رولت و و
 هب َربْخَأ اَم قاَدصِم اهو «نوُرقلا اه يف ْمُهلُك موا الا

 "بهو َنْیِدَلا م ؛ هلون َنْيلْلا م ٠ « يِنرَق مكريخ» : : هلوقي 87

3 3 7 

 )١( قبس تخریجه)۱/۷٤(.



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 قْيدصُتلاب َكْيَلَعو ءوللاَدْبَع اي هللا قّئاَق :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق
 باتكلا اذه مُتكت الو ءوباّتكلا اذَه يف اَمِل ىَضّرلاَو ٍضيوُفّتلاَو ٍميِلْسّتلاَو

 ٍةَعْدِي باص وڳ «هَِريَح ْنَع اناريح هي هلل دري ىَسَعف ةلْبِقلا لهأ ْنِم ادَحأ
 ٍرمألاب كّيَلَعو هللا قّئاق ءوي جنيف ہتلالص ْنَع ًالاض وا ءِهيَڪذپ ْنَع
 ءادبع هللا محَرَف ءوباّتكلا اَذَه يف كَل تقصو اَم َوُهَو «قيتملا لوألا
 جتحاو هْيَلِإ اَعَدَو ءوي َلِمَعَو هو .باٌعكلا اه ارق هِْيَدِلاَو َمِحَر
 .كل هللا لوُسَر نيدو هللا نيد هاف ءدي

 :حرشلا

 َكِيَلَع (ِمِيِلسَتلاَو قْیدْصكلاب َكْيَلَحو ولاد اي هللا ِقئاَف) : و
 َنِم دوُخأَم هلال ؛ باتكلا اڌَه يِف رد اّمِم ايش ْبٌذَكُت ال قْيِدْصَنلاِب یک #0 Ar سک و ل 0037 o اك هاه

 عابتالاو ءوي ذْخألا يِف ِددرٹلا مَدَعَو «هب مُيِلَسَتلاِب كيلعف «قّنسلاو باّتِكلا -2 o 5 ۵۔6 ےہ 0,0 هك 8 م

 ظ .لّساكُتلا مُدَعَو

 سيلو 2كِدْنِع ْنِم ایش ٗثدْحُت ال :يِنحَي (ضيوفتلاو) : هلو

 .تافصلا يف ةّضْوُفملا ِهْيَلَع يذلا ضيوف

 لا لْهَأ لوُصُا ْنِم وُه امم (باتكلا اده يف امل ىّضْرلاَو) : هلو
 اَمَّنِإ «حارتلا ضخ نظي امك ؛ هبال ةّيكزتو احذم اذه َسْيِلَو «ٍةَعاَمْجلاَو

  oم  - £ 720-903 E 5 2م اھس “ےہ ت 7 رل ورو

 َنِم هيف ُهركذ ام دخت نأ ىلع كّدَحَي «هيف ُهَركَذ امي خالا ىَلَع حي وه

 ۶£ 8 ٠ هام مو < عمم 2 َ َ م 2 ٤

 و 7 وأ دنع نِم ءيشب تي مل هّنأل ءٍةّئسلاو باتكلا نم ٍةحيحصلا لوصألا

 2 2 و
 سج ,or ٠ ٥ © مو

 .ادبأ ودنع نِم ائيش ركتبي

u) ل 



 دج يناثلا ءزجلا

 اده ثنا : : يني ايوا ذأ ْنِم ادَحَأ َباَتِکلا اذه معك الّو) : هلو
 نال ؛ هب اوعي َنْیمِلْسْلا ىَلَع يِنحَي (ةلبقلا لْهَأ) ىَلَع ُهْعَّرَوَو «باّتكلا
 رش نأ بي اڈکھو ؛ لاي يِصاوّتلا نمو «عفاَنلا ملیلا رشت نِ اته

 بالا مذاق املك ؛ ةليوصألا بکا امس الو دلا ةَعْفاَنلا کلا

 وَلَا نورقلا نم ًابیرق نوكي ُهنأل ؛ قحا ىلإ برقا وَ

 بلا رشت هداف وراه (وكريَح ْنَع اربح وپ هللا دري یسَعف) : : لوق

 نال ؛ الض ْنَع ًالاَس وا ءو ريح نِ نرخ اً دري دق هللا نأ ديلا
 وام ر ركل كلر

 ينتمي يللا وه اڌ هبال حلا هل نيب ولو ًالِهاَج ُنوُكَي سالا ضن

 : انش بثكلا دی لاف هاوه عيني يذلا عِاَرلا اأ ءوبتكلا رش ْنِم

 .رثكأ وف امير لب
 سس IS : ُهلوق

 ذهب اًضاَخ َسْيَلَو ,هِلاكمَأَو باّتِکلا اَدَه عيزوت يف رجلا كَل نوکیف
9 o £ 

 ءرشنت نا تچ ؛تاڈلاب ةدیِقحلا بْتکَو ٍةَعِفاّنلا بٹکلا 15 باتِكلا
 سم © <

 وعد بشك ؛لالّضلا بک مهْیَلَع خوب نا الدب ساّلا ىلع ْمّرَوُثَو

 ول لُھَج ىَلَع سالا َّنِم ًارْیَِک نال ؛ ؛ بکا وراه مولع رو ءلالّض

 وی اولا هول قحا مَ ن o و وك ر كو

 ٍرْمألاي مزا : يأ (قيتعلا لوألا ٍرمألاِي َكِيَلَعو هللا قئاف) :ُهلوَ
 00 و

 اصلا نورقلاو احاول لاَ ناك امو ءلّوألا ںی ھو وه رہ

 اذإف «نّئفلاَو روُرُشلا َنِم َّدَج اًّمِمْرْیِْحْنلا هيف هيف اَذَهَو «مْيِدقلا يِنْعَي (قيقعلا)

 ےس سم يل



 يراهبربلا مامإلل ّتئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ےس

oع  

 فسا ِهْيَلَع اَمِل َرظْنَت نأ كُيلعف لاوقألا ةَرْذك تیارو :فالیخالا َتْيَأَر

 .قحلا هال ؛ هپ فلمتو حاصلا

 لوُصُأ نم ُهَرَكذ اَم يا (باّتكلا اڌَه يف كَل ُتْفَصَو ام َوُهَو) : ةلوق

 .لؤقلا هيف مّسَوَو هلل همر .ُهَطَسَبو ٍةَعاَمَجلاو سلا لْهأ داقخعا
 هو «باتكلا اذه ارق ءُيَدِلاَو َمِحَرَو ءًادْبَع هللا َمِحَرَه) : لوت

 ةَعْفاَّنلا ْبٌتَکلاف ءةَعفاَللا ِبتکلا َّنِم ُهلاَكَأو :يأ (وُبَلِإ اَعَدَو ؛وی َلِعَعَو

 سالا جاَرْخِإَو < مليلا رشت رجأ اَهَرَشَو اهب َنَمِلَو ؛رشْنثَو ثب نأ ْبِحَي
 مل مُهَنَأل ؛ ةلالّضلا يف اوُعقَو اَمَّنِإ ساّلا ٌرثكأ رولا ا تالا و

 لالّضلا لأ بك مهل لبصت اإ ءةليصألا بتلا ذه ميل لم
 اهي َيِنُتعا ةليصألا بُكلا هره نأ ْولف ءاقح اًهئوُتَظَيَو ءِةلاَضلا َقّرِفلاَو

 .هياّتكِل ةّيكزت هذه :ثولوقيو فلولا ىلع نومي حارشلا ضب
 20 ے

 اپ ا محن جهنم موزل ىلع تح وه امنإو ہناثکل ةک اٹ اذه سیل ال :لوقتو

 .وريغ يِفَو باتكلا اذه يف روكذملا فلّسلا

E 7وج  



- 

 ٍباَتِكلا لَه يِف ام فالج ايش ٌلَحَکسا نم لإ : هللا هَمِح َر فلولا لاق

 ام عيمَجب َنَمآادْبع أول امك ؛ُهلك هدر ذو ومليون دي سيل هئإف

 نال ا يب E سو ُلَجَو ٌرَع هللا لاق

 ني بقتال ہللا الإ لإ ال نأ :ةَداَهَش نأ اَمَک ؛ٌرِفاَكَوُهَو ءىّناَعَت

 نم اش هللا لبي ال كلك ؛ نقلا صِلاَخَم يلا ء ِقدصی الإ اًهبِحاَص

 كيف اهلك ةئسلا ارك دقق ايش ملا نم كرت نمو « ضب كار يف وسلا
 ءِ يش يف هللا نيد ْنِم سيل هاف ءَةجاَجللاَو ةَلَحاَمملا كثَع غدو «لوُبقلاب
 .هللا قاف ءوس نامر ‹ ةصاَح َكلاَمَزَو

 :حرشلا

 أ هلق باتکلا اذه يف ام َفالخ اش لحما ِنَم ُِْإ) : هلق

 58 ا ةثسلا لا جهنم نع جرح نم : ي (نیدی هلل نيلي
 © م یک

 نہ جرح ْنَم ؛حیحصلا داقيغالا بنک نم هري يقو ءىباتِكلا اذه يف

00 

 عم "07 عم «ةَعدبملا عم ءلالّضلا لَهَا ّعَم نوک هاف جهنملا اَذَه

 لدا الإ حلا دب ادام :  الَعَو لج لاق ءَلاَضلا قّرِفلا َمَم ِةّيِمْهَجلا

 هلعاَمَو :ًالوأ وحلا فرعي ناسلإلا نأ بالف ء۰ سنويا 4 تم فاد

 ىلإ | ظني امن «لاوقألا ٍةَرْيكَو ءوِبِهاَذْلا ةَرْثك ىلإ ُرظْني ال قمل فلي
 2 ريب ا

 ا كلام ُماَمإلا لاق امك ؛ مالا ما فلق وعام وار ِءيش



 یراھبربٹا مامإلٹ سلا حرش ىلع ٹاقیلعتلاب یراقلا فاحتإ س

f 30 یت يه ع "وه  
 لج ۔ هللاو “اهلا حلصا ام ام الإ مالا اه اده ر ٌرِخآ حصي ال ُهّنِإ) ؛-

 مُهَوُعبَتاَن دلو راسنا نرمل نم ولولا ت شیلا: : لوق  الَعَو
 ْنَم ُهّنإف» : هلي لاقو ء۰۰١٦ : ةا 4| دنع اوضرو مُہنَع هللا ضر نسحب 0 ركل امس يووم

 ِءاَفَلْا سو ءيتتسب مُكيَلَعف ءارثخك ًافالیخا ىَريسَف کن شی

 مكاو دجاوُلاي اَهْيَلَع اوُطَحَو اهب اوكسمت نیلا نيداشارلا
 الق ء" يالا يف ةَلالَص لكَ ءةَلالَض ةَعذي لك نف ِروُمُألا تاكدخُمَو

 تار ول ظ جی لا حرم ۶ے و

 وھو دوجوم جرح ؛ هلل دم اف ُتاَياَعَدلا تركو ,ٌرومألا الع تسلا

 ىَلَع ُهّنَأ يعدي لك ءِةّمَألا وذَه فلس ِهْيَلَع اَمَو ةّنسلاو باتكلا عاب 3

 جهنم وه انتي قرف يذلا ۹مه اني رب يذلا ات ءقّتسلاَو باتِكلا

 ءاَمهْيَلَع اوُراَسَو ةّنسلاو باتِكلا اوُمهَف َنْیِذَلا مه فّلّسلا نال ؛يفلّسلا

 ہوس وتر ہو ہوس ںیہ

 قزف َنْيعبسَو شالك ىَلَ ألا وله قرود : لق هلق المع فرس
 تاک رم : لاق ؟للا م :اولاق .«ٌةَدِحاَو ال اا يف اهلك

 حضاو قيِرطلاَو ؛ حِضاَو ىلا ””يِباَحْصْأَو مويلا هيلع انأ ام ام لْثِم ىَلَع

 ںیہ

 )١( حقن يف يداها دبع نباو ءٍماّصخالا يف ييطاًشلاك ؛راجاَو رع ُهْنَع هلق التْحْقْق)٥٦٤٤/٢(ء

 يف ربا دبع نبا ىَوَر دقف ءَناَسْيَک نب بو ِهْخْيَش نِ ُهدافَتْسا الام ماّمإلا للو

 /۲۳)دیھمتلا ٠١ ىّتَح ادا ُموَقَي الو ءاَنيلإ دعي ناَسْيَك نب بهو ناک : لاَ لأ كلام مامإلا نع
 .«ُةَلَوأ حلصأ ام الإ رْمَألا اڌ را حص ال لآ اوُمَلعاد : اَن لوقُي

 .(11/1)هُجْيِرْخَت قبس )١(
0000 

 .(117/1)هجيِرخت قبس (۳)

 )د



 5 7 7 5 کک 7 ی و ټه م

 یش نت د )+ :لوَقي  الَعَو لج ۔ ہللاَو اجلا بلص نمل

 A ےس < مح یک ےرمرم ےہ ےس ث2 ےک و ےھ رے رس
 هل نف ىركحز نع ضرغأ نمو 209 نقشی الو ٌلِضي الف یاده عبّتأ نمف
 سور وو يوب ہ رے م 7 72

 . 1 ء۱۲۲۳ :هطا 4[ ع فلا مو ہرشحو احنض ةشدعم

 باّتِکلا اذَھ يف اَمِل افالخ : يني (باتكلا اذه يف امل ًافالخ) : هلق

 وه اَمُنِإ باّتِکلا اذه يف ام َّنِإَو وه ةمالك رف سلو ةديقعلا لوُصأ ْنِم

 اڌَه يِف يذلا اَذَه ؛حلاّصلا فّلّسلا مالكو كِوِلوُسَر مالكو هللا مالك ْنِم

 .ۓباتِکلا

 ْنَم ءِلالّضلا ِلْمَا جهنم ىَلَع ُهَل ؛(نیدی هلل یىی َسْيَل) :ُهَلٴوَق

 .لالّضلا جهنم ىَلَع وهف وفلّسلا ْجَهْنَمَو ةّنسلاَو باَتِکلا فلاح

 هنأ الإ لجو ٌَرَع هللا َلاَق اَم عيمجي َنَمآ ادْبَع نوَ اَمَك) : هَ

 هيلع ناك يلا ةسلايو ولك باتكلاي ناَمْيإلا َّنِم َدْبال (مفْرَح يف كش
 ٍرَخآلا ٍضْمَبلاِي ْنِمْؤُي ملو ءاهضخبي ْنَمآ ْنَم اما ءاّهلك ُهْباَحْصَأَو ُلوُسّرلا
 بتكلا ضعجب َنوبِمْؤُمَفَأ :  ىَلاَعَت لاق امك ؛ عيِمجلاي ٌرِفاَك ُهّنإَف اًهْنِم

 س

 ےرص ص1. وو حج یک مر ےن رک ےک مے حرم ےہ رے رس ج و وہ س رس

 ةؤيحلا ىف ىزح الإ مكحنم لڏ لعق نم ارج امه ضع تورقکتو
 هع
 ۔ےھسوس ےہ . ا وی رم ےن ےہ آگ 4 ے 4ے ہو ےس رس مس ورم ےس م مم ص یھ -

 ٍ َنوُلَمَ مَع لنک هللا امو بانل وما لإ َنوُدَري ِةَميِقْلا َمْوَيَو ایل
 or 2 2 تپ تثق نس ا م 42 3 َ کک

 كريو «ةاوه قِفاَوي ام الإ ةنسلاو باَتِکلا َّنِم ُذُخَأَي ال ىرللاف ء۸۵ : ةرقبلا)

 سو اص رف ص م

 ٌلوُسَر کاج “ك ل لاق ,ىباتكلا لْهَأ لم اذه هاوه ا ا

 2 3 سے ص یف ےس 22 شمع مس ے4 سو ٤ ےہ پک

 ورله ء۱۸۷ :ةرقبلا1 رونق اًيِرهو مبدَكاَقيِرَعَ ےربکتسا مكسفنأ وجت ال امي

 ا اا ل سست



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 «مهءاوهأ قِفاوي ام ءاميت ايالا نع َنوُذْخَأَي اَمنِإ مهن باّتكلا لهأ راك ةريس

 ْنَأ اّمِإَو ءوي اودي نأ امف ُءاَيبَألا هب هي تّءاَج امم مهئاَوْهَأ فلاح امو
 تک ابيثَألا َنِم اوُلَتَق دقو هپ َءاَج يذلا ینا اولي م وک 31

 امير ْمُہمْشنَا رهت ال اکی ُلوُسَر مهءاج املك ۾ : ىَلاَعَت لاقو ءْمُهَءاَوْهَ

 نم أب يرزلاف ( مُهُتقْيِرط ورله 17١ :ةدئاملا 4م َنولَتَعِي يرو أود

 فلاح ام صفر ُهُتقْيِرَطَو ُهَجَهْنَم ديؤيو هاوه قفاوي ام ِةنسلاو باّتِكلا
 الو ء ٍضْخَبِي رْفَکَيَو باّتِكلا ضعي ْنِموُي ءِءالوه لم اَذَه ‹هجهنمو هاوه

 .عيمجلاي ٌرِفاك هلال ؛ بالا ضن لع أ همني

 نآرقلا َنِم افرح در ْنَم (ٌرفاَك َوُهَو هللا لاق ام وع دق هلو

 : لاق ء٢١ ق1 ریا نا لاَ ف : یٰلاَعَت ِهِلَوق وق يف : : الكم ول رفا وهف

 نم لم س 4 دلا نالا ل «نآرقلا نم تیل هاه( کل

 £ دک أ هلآ وهل # : رش صاالخإلا] 4م دا دلا وه # : :لاَق

 دَر هلال  هللاي ُداَيِعلاَو  رفاك اًذَهف ‹ نآرقلا نم ْتَسْيل وله € لو : لاقف
 افرح روا هلا مالك نِ ةمِلك

 الإ اَهبحاَتص نِ لبعث ال هللا ال الإ ال نأ : ةداَهَش نأ ایک لو
 ةملكَو « صالخإلا ُةَمِلَك يه «هلل هلإ ال (نيقيلا صلاخو يلا قدصب 3

 ٍةعْبَسي الإ اَھَبِحاَص عَ هَ ال نکل ٠ نجلا ٌحاَتْفِمَو ؛ یقثٰولا ةورعلاو 2

 ::يلوقب ءَ همت وام وأ طوُرش

 ديبي ب: يبل

 واک

 كہ
 الإ



 2 Sa ے۲  یقصط صو رو 2 هم 0ے

 اهل لوبقلاو دايقلاو قبحم عم كقدصو صالخإو نيقي مل

 .طورش ةعبس هه
 ۔ےے َ

© 

 اًهلأ دق ءاّيشألا َنِم هللا ىورس امي كن نارفكلا اهات َديِزَو
 : هللا الإ هَلإ ال» ُهّمَقْنَت مل اْنِم طرشي َّلَخَأ ْنَم
 .اًهاَنْعَمي لهجا ُهَدَو ءاَماَنْحَمي ُمْلِعلا : لوألا طْرشلا
 .كّشلا هدیضَو ءِهْيلَع لذت امي ُنْيِقيلا : ينالا طْرشلا
 للاب كرشلا هو «صالخإلا : ُثِلاَكلا طرشلا

 .هْيَلَع لد امي ْبيِذْكّتلاو «ُبذَكلا ُهَديِضَو ءقْدّصلا : ٌعياّرلا طْرشلا

 لدن ام ضخ اه و نرل ي دلع لدا تا مالا طفلا

 .هيلَع لد اًمَع ضارعإلا هدضو «ِهْيَلَع لذ اَمِل ُداَيِقْتالا : سواّسلا طرشلا

 هيلع لد امل ْضْفّرلا هدضو ِهْيَلَع لذ اَمِل ُلوُبقلا : عياسلا طْرشلا

 هی ٍرفكلا مَدَع هديضو «َلَجَو ٌَرَع هللا نوُد نم دبي مي رفكلا : نالا طّرشلا
 لاقت ةَملك تسيل هللا الإ َهلِإ ال» :لاق نمف قمح نأ ہال طوُرُش هَ لَه
 : ناكر اًهئاكرأ طور هلو )2 ٌناكرأ اهل ہللا الإ هل الدف ءطقف ناَسللا

 .يفّنلا :لوألا نكرلا ©

 تاَبثإلا : يناّقلا ْنكّرلا ٭

 ولف «يفت نودي تاّبثإلا عني الو ءوَساَبْنِإ نودي ینا عفن الف

 كنأل ؛ طقف يفت اذه ءَهَلِإ ال :تْلَق ولو ءاَذَه ىقك اَم .ُهَلِإ هللا :تْلق

 و ڪڪ ي چچجچوچھچ وچ

 مم



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 اها ااه ا نوا نل بارک اکو ةا ت ماى سوا مح

 نرل يف
 ٌلِطاَب مالک اذه يوه وه» وأ هللا هللا» : نووي يذلا ةفرقلا ا

 يفمّتلاي ٤لا الإ لإ الر : لؤق نم بالف اش كيفي الو «نايذهو

 ركي سَم ا :ىلاعت ِهلوق ىَنْعَم وهو ءتاّلإلاو
 كِصْوُيَو ]+ یفلا اذه توسنطلاب رسي نمک + ٠ [؟ 0": ةرقبلا] 4 ہللا

 .تابثولا اذه 4 اب

 اک ؛ (ضغ كرك يف سلا نِ ايش هلل لقي ال كِلذك) هلو
 كلكف ءار وأ ةا ولو وت كرو نارقلا ٍضَْبُناَمْيإلا حص ال
 مِم ايش ْدَحْجَ الف ءًاعيمَج اهي َنَمآ اإ الإ اهي ثاَمْيإلا حصي ال سلا

 ؛ هللا لو ف

 م جراسا | 2.7
 ٹریؤدو توغنطلاب

 ےہ "9" ؛ لپ لوُسلا نع حص
 سامس ۔ے ےگ م كتو دکن “ت نا

 هلأ ةداهش ىضَتقم ري اذه «ُهْنَع كات ام ةعيطتو ہنسی لمعت نأ

 اميو وی َءاَج امي نيوي مل نكلَو ¢ 20000 هللا لوسر

 هم م

 الل اهنا 0 يهو ثيداحألا ٠ صعب در أ شيداحألا نه هلاق

 نص وه , ل وُسرلاي ٌرِفاَك اڈّهَف ءهجهْلم ىلع ٌقيطْنَت ال وأ «هاوه قِفاَوُت
 اًتيِرَخ ْمُہُْشنَا ئوت ال امی وسر ماج کک هللا لاق يذلا مےررخ

 دمحم ن

 2 هم هك هد ےہ هارد

 ام ود عیمجی نِمؤت نأ َدبالف ء۱۷۰ :ةدئاملا## نلتقي ولقي اًقرفو اوبڏذڪ

 فكم تلا امو ك فار اك لاره ا امو كاوش قفاوي

 وو



 ل يناثلا جلا

 مر 7 تق ل 7 کم ےگ و وس قو و معو رس
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 هسسؤت ال ؛ةينالفلا ةعامجلا وأ بزيلا ماظن ىلع وأ «نالف لوق ىلع وأ

 .حِلاّصلا فلّسلا جَهْنَمَو ةّنسلاَو باّتِکلا ىلع ُهْسْسَأ «كلذ ىلع
 نيلا مالكلا ُءاَملُعَو ةلزّتعملا : الكم (ائيش ةنسلا نم در ْنَمَو) : هلوق روک 2 کوک و ا رو" 7-0 07 ا َ ساه ص 2.

 يف اًهَوُلبقَي الف ْمّلِهلا دي ال اَهّنأل :َنوُلوُقَي ٍداَحآلا ِثیداَحأب نووی ال

 ملعو قِطْنملا نأ :ةولوتت ؛مالکلا ملِعَو قطا دعاوقب او ءدئاَقَحْلا

 َرَبخ ناك اإ ِلوُسّرلا مالك امو «ةيلَقَع ْنْیِاَرَب هال ءَنْیقيلا ُديِفُي مالکلا

 يف ناك ولو مُهَدْنِع َنْیَقَيلا ديف ال ثيدحلاو ءَنْیقیلا ُديِفُي ال ُهّنإَف داَحآ
 دي هاف #4 ِلوُسَرلا نَع حص اَم ءہللای ُداّيعلاَو ٌلالَض اَذَه « ٍنْيَحِِحّصلا

 ید الل وه نإ( وأ نَع قي ال ْنَم مالك هلال ؛ َنْیقيلا ُديْفْبَو «مْلِهلا

 يِف ٍداَحآلا َثیِداَحَأ اوُدَر ُثْيَح يحّولا ضعي اوبك ٍءالؤهف ء * وي

 ةلاض ةقيرط وهف ءلرتلا يحّولا ٌنِم ًائْيَش اوُدَرَو ءاَموُلبقَي ْمَلَو دئاقحلا

 .هللاي داًيِعلاَو
 ر ا م ھ9 یو ا وا فال هدد و يم © و و
 .اهلك اهلبقي ىتح ءاهْنِم لبق اَم ُهْعْفْنَي الو (اهلك ةئسلا در دقف) : ُهلوق

 : ةَلحاَمملا (ةَجاَجْللاو َةَلحاَمْلا كع ْعَدَو «لويقلاي َكْيَلعَف) : لو

 ْنِم ِتٴوّصلا ٌعُفَرَو تحت ةّلِئاَط ال يذلا ادا :ُةَجاَجّللاَو «ُةَلَداَجما



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نم َسْيَل لطابلاب لالا (ءيش يف هللا نيد نم سيل ُهنِإف) :ُهلوَ
 ا3٤ مچ اورمُک َنِذَلا الا لآ تيا ف لیس ام )+ : یلاَعت لاق ء وللا نيد

 نارقلا لَه ءوللا دلع نم ْتَسْيَل وأ ہلا دنع ْنِم يه لَه ايف َنولداَجُي
E NS 

 .ةلِطاَبلا ءاَراَمل نيَو «َّلَجَو رع ولا

 ِءوس نامر ةصاَخ َكُناَمْرو) : هلوَق

 َنِم هيف اَم ىّلَع  ُهُناَمُر ناكو دشا َةَثفلا ءةئيزألا نم هدب امي فْيكف

 رشا َرْككَو ءُءاَملْملا لق ناَمَرلا َرّخأت املك ركل ٌءاَمَلُع هيف ۔ نفل
 .ناَمّرلا ٍرِخآ يف دش رطح اف

E E 

 فلا ِتقو يف اذه (هللا ا قت ١+

 و۶2



 تب يناثلا ءزجلا

 رو « كيب فوج ْمَزْلاَف ةكْفلا تعفو اذإو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1
 َنْيِمِلْسْلا َنْيَب لاق ْنِم ناك اَم لکو ةيَصَملاَو كابو ءةكْفلا روج ْنِم
 الو اًهِيَف جرحت الو هَل كيرش ال ُهَدْحَو هللا قنا نتف هم اًيئدلا ىَلَع
 ,مِهروُمأ نم یش بح الو « ليام الو عياش الو وه الو ءاَهْیف لاق
 اتقفو ءُهلَِع ْنَمَك ناك  اًرش وأ نا اريح ۔ مْوَق َلاَعِف بح ْنَم :ُلاَقُي لإ

 .هیصاَعَم مكاو اَنبِجَو «هتاضْرَمِل مكاّيإو هللا ہا! 6ر مرام م

 :حرشلا
 71 72 و م -7 ۶ ھہس یس 2 )ہر ص 19 و <

 يهو ةنتفلا تحعقو اذإ (كِتيب فوج مزلاف ةئتفلا تعقو اذإَو) : هلوق

 ناك اَدِإ اذه ءَمَلْسَعِل كئاَسِلَو كدي فك كتيب ْمَرْلاَف َنْيِمِلسمْلا َنْيَي لاتا
 ناك ادِإ اّمأ كَ ْمّرْلاَف ءكنِم لبقي الو «ةَدْئاَف كيب ْنِم كجوُرُخِل َسِيَل

 ةَدِئاَف قحلا ناو هلا ىلإ مِهتَوعَدَو مهب كِطالَيْخاَو ءساّنلا مم كِجوُرُحِل
 اَمُهيَأ ةلزعلاو طالتخالا ««ةّلزعلاو طالتخالا»ب ىّمَسُي ام اَذَهَو «جرخاف
 0 ھر ا وہ ا ھر بوس 0 710-02 ىو” 2 و < 72 €

 هللا ىلإ ةوعدو ةَدِئاف طالتخالا ىف ناك اذِإ « فلي اَذَه : لوقن ؟لّضفأ
 0 درب ريس و ساس 1 7 03 وم 0م ور ع ٥ 9 وک رک و یورو

 ال مهُتوعَدو سالاي طالیُخالا ناک اَدِإَو «لّضفأ طالتخالاف ٌقَحلِل ناَبَبو

 سيل يذلا امأ «ملع هدنع يذلا یف اًذهو ءْنَسْحَأ لاَزَیَعالاف اعيش دی

 الو «يِرْدَي ال َوُهَو نتي الكل ؛لاَح لك ىلع ُلِرَتْعَي اَذّهَف ٌملِع ُهَدْنِع

 .لْيِصُفتلا َنِم اًئركذ اًمكف ْمِلاَعلا امأ « هيب مزل لهاجلاف فر

 س



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 :كيأَرِل َراَصِينالاَو ء لِطاَبلِ بّصَمَّلا : يأ (ةّيرَصَحلاَو َكاّيَِو) : هلو
 عرس م معو

 ءاوس كام وم ره ىا محا ءا یک ىلا تعالوا

 ريغ ةَعاَمَج حم وأ كيْعاَمَج َحَم ناك ءاوَس كرب حم ْوَأ َكَعَم ناك
 ت

 ُہَلَخَأ ُهَدَجَو اَمَنْيَأ نِمْؤملا ةلاض َقَاَو «قحلا َكَفَدَه لَعْجا «كعاَمَج
 ةيبصع نمو ءةّیِلِحاجا نيد “رم اًذهف ؛ وحلا E هيأَرِل كاب ماما تک ےک 2 نإ

 عم قحلا عبيد قا نع تحبي مِل ؛مالّسِإلا نِ تسيل ةّیلِعالا
 ا م ھے صا م

 هب َءاَج امل اعیاگ ُهاَوَه لج حبلا ملا وُه اَدَه ءئاک نم

 َنْیِعَبَرَألا يف يلا ثيدحلا يف يلا ٍنَع درو امك ؛ لوسا
 هاوه نوكي ىّبَح ْمُكْدَحَأ ُنِمْؤُي ال : لاق .. هللا مرد يووُنلا ةححصو

 اکی لود ماج اڪ ا : یل وَ ُهُفَدَصُي اذَهَو ب تف امی اع
 .۰ : ةدئاملال َںولَسَعِي د (ًقيِرقَو ود ا اقر مسا یوھت ال

 ةو وه ایا ىلع نیلا نيب لاف نم ناک ات لكو) :ُهلوَق
 ْمَد لج الو : لات E کک
 ارا و ء يناّزلا ب ُبْیقلاَو «سفئلاب سلا : :وشالك یخ الإ ملم رم

 سا

 ٠

 دَعاَلا د كلڌكو ؛ٌموُصْمَم مِلْلا ْمدف ,'9يعةَعاَمَجلِل ق 701
 ود ه6 ىف رے م6 ٠ ساهم مور

 بلا دارا ٍدَحَأ نيبو هّئيب وأ «دهع نی يلو نيبو هنيب يذلا

 .01/1/1)هجْيِرْخُت قبس )١(

 (٦۱۷٦۱مقر ۰ ٣/۲)ہِحٔبحّص يف ملو ء(٤۸٦١مقر٦/٥٥٢٥۲)وِحْیحّص يف يراخبلا اور (؟)

 .كطدوعسم نب هللادبع نع

 سس مرا



 و )+ :وُقي الَعَو لج هلو ءِناَمَألاَو دْهعلاي ِمّدلا ٌماَرَح ُهّنِإَف ءثاَم ےس
 4ھ ۔ےگڑس رس يار دم وی دو 2

 هللا مرح يِتلا سفنلاَو قر يحلاب لا ہک ہلا مرح ییا سفت سفن اول
 ےس

2 

 مرح يتلا سنا و وله (ةئماكملا وأ وأ ةدهاعملا سلا وأ ة ¢ ةتمؤملا سیا و

 یدخای هلك لوُسّرلا هيب ام وه قحلاو قلاب الإ لعق نأ روُجَي الف هللا

 لا ل روک « سفني سف صاّصق ام : ثٿ

 مد دف كلذ ادع امو ہللا مد حي ُب يلا اذه دتر لقب درم امو
 ص

 تا ىَلَع اوجَرَخ كي نأ َداَقُب كانه ناک اإ لإ | دا ا

 لئاقيف «مهرفکل ال مرش اد توا مف للا ىلع اوب

 نولو لا 9 0 يلا ٌةاَعبلا لئاقيو ؛ جراوخملا

 مکر سلق م

 لاقي هللا َرمأَو «مهلاق د لكيلا رم دقو «مهرَشِل اعفد َنوُلَئاَقُي تاَمْرحلا

 إف انی أوُحِلَصأَو اوسم َنيِنِمْؤُمْلا نم ِناَئَفِيأَط نإ )+ : ىَلاَعَت لاق ءقاَفْبلا
3 

0 
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 ت3

 "مس 1 ےس ص یک ےہ صر ص سر

 ء1۹: تارجحلا] چ ہلا رم لإ يفت ی يغبت ىلا اوليدمف ٰیرخلالا ىلع امه تغب

 اًمتياف» :َلاَقَف «جراوخلا لاتقب ليا رَمَآَر ءاَقْبلا لاتقی هللا رم

 لاق يف ليصفتلا اذَ لا نع مهر اَت ”مهوقاق موش

TTنع جورا ٍةلاَح و ؛ يغبلا ةلاَح يف الإ ُروُجَي ال هنأ لصألا  

 ريق ون نه ا

 ُديِرُي وأ ‹كلام ذخُا ُديِرُي ملم كّيلع لص اد كلڌدكو ؛ را

 )۰ ٦٦مقر٢/٤٤۷)فحٔبحص يف ملم ۳٤۱٥(« مقر ۱۳۲۱/۳ )وجبحص يف ٌیِراَخْبلا ُهاَوَر(١)

 .كظيلع نع ةلفغ نب ديوس نع



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

72۸ َ 

 ناف اَھِلَهْسَأَو ٴ ِروُمألا رسيا مدت كإف كِلهأي َروُجْذلا ديرب وا ٠ك

 ةلايصلاي مسل مد لی رده هلو هلق كا لَا الإ ْعِفَدْنَي

 كِلكو ؛ ميما | مد حیا يذلا اذه « قْيرطلا عطقَو ٤ جوُرْخلاَو ؛ يعَبلاَو

 . یٌتَح «لاملا نع وأ ٍةَمْرحلا نع وأ سلا نع رش ًاعفد امو «ورفكل سي
 ىَلَع ماعلا ُءاَديَعالا كلذكو ؛ لتقلاي ولو ُهْعِفاَد ءكلاَم ْدُحَأَي هكرثت ال لالا <۔ ق0

 .َنيِصِلْمْلا ىَلَع جوراب « يذلا وأ قرا عطب مهيأ یلََو نمسا

 لجأ يملا نيب لالا ناك اإ : : يأ (ةققؤ وهف اثذلا ىَلَ) : هلو

 نع وأ 4 ديلسملا هند نع امان كا اھ. نع اعافد سیلو ايثدلا
 لئاقت ادو ءلالا ذخر لاملا يل لجأل وه تے وا لاَ

 ىقتلا اذإ» :ي لاق ءِراَّنلا يف ُلوُتقلاَو ُلاقلا 3 ىلع تامل
 اذه هللا لور اي : اولاق ءِراّثلا يف لوقو ُلباَقَف اًمِهيفيَسي نامل
 ُهلاِو :َلاَق ؟ِراّئلاي ٌريِصَي لوقما ادام : يِنْحَي ؟يلوُقلا لاب امف ِلاقلا اش
 اف + نكمت ول اض لق ا ائ 'ءويجاص لٹ یل اصر ذا

 ساو ےس ا

 رانا َلَخَدف ِهْيخأ مدل ويحابتساو هين ىلع ۔ هللاي دایعلاو ۔ راتلا يف

 فلا يف : يخ اف لاق الو ايف چرخ الو) : هو
 ةنتِفلا لَهَا عياش ال (ليامُث الو م عياشت د الو وھت الو) : هلق

 ( مُهْنَع تعفاد اذ إ مُهَكِراَشُت كّنأل ؛ ؛ مُهْلَع عفادنو مهرصاتتو مهديؤتو

E 
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 نع (۲۸۸۸مقر۲۲۱۳/ :)هجيجص يِف ملم ‹( مقر :/١)هِحٔیبحص يف يراخبلا هاور )١(

 .هفطة ركب يبأ



 ل يناثلا ءزجلا

 قە پے ماتم لا هدم م

 «بيخُل لهو «وساريجْفل 0 وم نم كانه َنآلاو الا

 ِدَماَمْلاو تا يف نولي ول لیپس يف اداهج» اذه ندر

 35 مم نم ل وی وأ ن ول 7 و نوعوريو ءَںوُرَْمدْیَو
 ن7

 ذايعلاو - . مکحلا يف مه ِءالْوَهو « ْمُهلَع نوُِادبَو وللا ليس يف ڏاهج

 أف تے ميار اوئوصو محو مال ؛ ۽  هللاي

70 

 ناک -ارش ؤا ناک ریس موق َلاَعِف ْبَحَأ ْنَم :لاقي ُهْنِإَف) :

 ْلثم هلق اريَخ ناک ناف ؛ بخ حالك نف لاتو بحا م ایش ننک

 ءاَج اذهل ؛هللاب ڈالا مومو مِهرْرو لث ُهَلف ارش ناک نو « مِهِرْجَأ

 27 هل نأ ريا سالا ملعب يذلا میلاعلا للي وكي نأ ىّ يذلا يف
 ثلا ليبَس يف هلام قي يذلا يلا لم ثوكي ذأ ىمي ي يڍلاو هرج

 هلأ نمي ىنَمَتَي يذلا سكعلا كلڌكو ہون وبّسَح ىلع ءورْجأ لم ىطْعُي

 وأ ملا يف ْمُهَل ًاكيرش وکی يِصاَحْلا لْهَأ لِ و لم مِرْجلا لم ت 1

 لأ هَرَجُم «مهلخف لی لعق مل ولو میم وه وص مهيار دي
 .مُهَعَم َلاَمَو مهيار بوص

 ونهو نّئِفلا هذه يف يردي ال ر وهو كلي ْنأ ناسنإلا رڌخیلف

 .تگساف ًالإَو ريخ الإ ملك ال ولا

E 7 

 ح سس ا 2ْ

5 



 يراهبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 اَم الإ ءموُجُنلا يِف ِرَّظْنلا نم ٌلِقأَو :هللا ُهَّمِحَر ُْفْلَوملا لاق 1

 _ ىلإ اوُعْدَي ةف «كِلَد ىو اًمَع لَو «ةالّصلا ِتیقاوُم ىَلَع وی نبت

 ىَمَسُي اَم َوُهَو ةّيضرألا ثداوحلا ىَلَع اهي لالذتْنمالا :لّوألا مسا
 ءضاَرْمَالا ِثوُدُحَو ءِراَطْمَأْلا لوُرُبَو ءحاّيّرلا بوبهك ؛ هِرْيِأَتلا ملا

 موق لف لم اَذَهَو ءُمّرَحُم ميج اَذَه «نالف ٍةاَيَح وا «نالف توم
 ,بكاّوكلا ٍرَوُص ىَلَع اَمَرَوَص يتلا َلْيِئَمّنلا نودي َنْيللا دورنا
 الَو «ثداّوحلا رتو اَهّنَأ موُجُنلا يف َنوُدِقَتعَي مهنأل ؛ اهئوُدَبْعَي اوُراَصَو
 اوُراَصَو اهلاكشأ ىلع َلْيِئاَمَّتلا اولِمَعَف ءالَعَو ٗلَج هللا ىلإ اذه نوب
 ْمِهْيَلَع ركلأف  مالّسلا هيلع ۔ ُهَليِلَخ هللا تعب ءوللا نود ْنِم اهئوُدبعَي

 پ نونكع ا الا لاش وذ امہ : مهل لاو ہللا ديجوت ىلإ مُماََد
 لاق اَمَک ؛ ْميِجْندلاَف ء كْرشلاَو ٌرفكلاو مَرحملا ميجا َوُه اذَه ء٥٥ :ءاّيألا
 ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاي لالدِمْسالا وه» : ةّيِمْيَت نبا مالثسإلا خيش

 ظص نر م o مهري م4 سم )١( یش

 ؛تالجملا ضب يف ْنآلا ُرْشْنُي امك «مّرَحملا ميجا وُه اذه '”«ةّيضرألا

 .(197/70)ىَواَتْفلا عوُمْجُم )١(



 فكلا ٍةَءاَرِقَو ءِظوُظْحلاَو مْیِحْنَلا ةَحْفَص يف ةَمَرتَللا ريغ دئاَرجا ٍضْخَبَو
 سوم م

 0008س "ہہ ٣٢۲

 ؛رمقلا َلِزاَم فرخت ذأ یل ملو ىلا رُک : نالا قل

 ةعاَرْزلا :وتیقاوُم ؛ تیقاولا ٍةفرْعُم لصقي قتلا يف سما يِراَجُم فرعتو

 ال اذه ءاذك رْصَحلا فو ءاذك رهظلا تقو ۃالَّصلا تيقاومو ئی او

 نين دع اک اوم ملا رعقلا :ي * يخي ( زات هو : ىلاعت لاق « وي أَ
 هيا انوحض نينا راہتلاو لآ اتع ا :Je ١ سُنوُي 4پ بات لاَ

 نحيا دع اوملعَِو رڑگْيَن نم اک ا اوٹ ةرصبم زاہتلا ةا . انلعحَو لا
 ص

 00 لار «[17 :ءارسإلا] 4( الصف ُهَلَّص یش گو بال

 .۱۸۹ :ةرقبلال 4 غیملاو ںیاگلل ثیقوَم یه لف ت هالا
“٤ 

 ۱ «ٍءيس ٌداَقَيعا هيف سيو َدِئاَوف هيف ّنأل ؛ هي ساب ال ِرییْسََتلا ُمَلِعف

 ‹كرشو مارح اًذّهف كد ريخ موُجُنلا لالديسالا وهو ريثأتلا ملع
 ر

 زع و ہللاب كرش اذه لاو ٍرْيلاو سوُحُنلاو ظوُظحلا ىَلَع اهي لالالا

 ءءامسلل ةنيز : ٹال موجنلا هللا قلح» : ٌةَداَتَق 02 اذهلو ؛ لجو

 دقق كلذ این تط اهي ىَدَتُي تاّمالَعو  نْيِطاَيشلِل ًاموُجُرَو
  2مم (١)

 اوي هل ملِع ال ام فّلكَتَو ءُهَبیِصَت ٌعاضأَو لص

5 

 ء((۸ٌ//۳ ٤۹۱/۱)ورْیسْفت يف رٔیرج نبا ُهَلَصَوَو ء(۸/۴٦۱۱)ہحٔیِحّص يف يِراَخْیلا ُهَقْلَع )١(

 يف ُبِنطَحلاَو ء(١٢۱۲/ )ِوَمْظعلا يِف خّيشلا وأو ء(١٦١٥١٦۱مقر)وِْيسْفت يف متاح يبأ ُنباو
 نب دعو ء(۸۹/۲٤) قبلنا تلفت يف رجح نبا ظِفاَحْلاَو ء٦ ۔۱۸۵۸/ص) وجنلا باک
 ردلايِفاَمَك - موجنلا باك يِف ُبِيِطَحلاَو ریما ناو «قاًررلادبعو ءرايمح

 .(۳۲۸/۴۳)روُتمْلا



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 :دئاَوف ٹال مجال هلا
 اینُدلا کلا اَمّيِوَو ٭ :یّلاَعَت لاق ءءاَمَّسلِل ةئيز : لوألا ةَدِئاَفلا

 .[17:تلصفا 4 یلصمی

 مسا رس نم الإ )+ : ىَلاَعَت لاق « ٍنْيِطاَيَسِل ًاموُجُر : ڈالا ةَدئاَلا

 .(۱۸:رج ح04( نیم ُباَبْس :ةعبت ا

 :ىلاَعَت لاق «راقسألا يف اهب ىَدَتْهُي تاَمالَع : ةئلالا ةدؤافلا

 < رحبلاو يلا تسلط ىف اي أودت مشا مک َلَمَج ییا وم
01 

 یف رتو اهنا ای دقي يلا ام , موُجُنلا 2 دئاوفلا ورله

 ُتَقَو يناّكلا َعولْطَو قداعس ُتقَو يالغلا مُجْنلا عولط نو ,شياوحلا

 رجلا عقيومي ۂےٌتُأ الق : ىَلاَعَت لاق < لج رع وی رك اذه و ءواقش

 وكت يتكيف © میک اق ہن ےیل وع ول سم تلو ©
 نأ ثيل ادَہْيَأ (خ َنيِمِلَعْلا ب ر نم ليز ا نورھطملا لإ سیال ل

 ٌنوُبِسْنَت : يا ۲ ۷١ : ةعقاولال ن ودك کن کیزر نولعتو ا نوھ

 هباحصأب 4 يلا ىَّلَص ْدَقَو ءاَهبوُرْغَو اهعولطو ِموُبْشا ىلإ َقْررلا
 ىَلَع ٍةيبيدحلا يف َرْجْفلا مهي یلص ؛ كَم نم اير ةد اب حبصلا ةالّص
 ثيراحلا يف امك َلاقف ب ِهِتالَص ْنِم فرصا مث ليئا اتناك واَمس رٹ

 :لاق ْنَم اًمأف ءرفاكو نوم يداي و تما : یلاَعت هللا لاق» : ٌييمدَقلا



 وم اَمآَو ءبكوكلاي ٌرِفاكو يب ٌنِمْؤُم كلف هيَمْحَرَو هللا لضفي اكرِطُم

 رطاَف '''ہۓبکوکلاب ٌنِمْؤُمَو يب واک ى ۳ اڈکو اڈک ِءْوَنِي اًنَرِطُم :َلاق
 لج - هللا نم ٍرطملا ُلاَرِْإ اَمُنإَو تا فولط عون ريثأك نب سیل

 :یلاَعَت لاق ءَءاَش اذإ ُهُسِبْحَيَو هریسیو هردقیو هر يذلا َوُه ۔ الَعَو
 ء[۲۸: یروشلا14م ُمَتَمحَ E نشو اق ام ون نم تلا نران قولا وشو F 2 1 ےس ےس ڑم مچ مے

 ايو مارل ف ام ریو كيتا كيو د ةَعاَمسلا م 0 رهدنع هللا 2 0 َلاقَو

 ء٤ نامقلا € تومت ٍضْرَأ
 ريماس هر رق كو م

 ُةلاَحْْ هلا الإ ملح ال علا ار ر لا اهلي ال روما نخ
 ےس ت ا

 .كرشم هللا رْیغ ىلإ هبي يذلاف ٠ لاو

 و و

 مَ 2 ر عب

۶ 

 .ڈظیلاخ نب دیز نع (۷۱مقر)وجٔبحّص يف ٌمِلَْمَو ء(۸۱۰مقر)وجٔیِحّص يف يراځبلا ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل ۃنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ىلإ سود او «مالكلا يف َرَظُنلاَو كاّيِإَو: هللا ُهَمِحَر فلو ا لاق ١3[
 .مالكلا باَحْصَأ

 ؛حرشلا

 اَمَو «ةَّسلاو باَتِكلاي ُلَمَملا بجي (مالکلا يف َرَظنلاَو كاِإَو) : هلو
 جَهْنَلا َوُه اته «كولسلاو ِلَمَعلاَو داقيعالا َّنِم حاصلا فلسا ِهْيَلَع

 ءوريغ يِفَو ءداقتْعالا يف حاصلا فلسلا جهنم كرت ْنَمَو «مِيِلَسلا

 مالكلا مُلِعَو قطْنَلا ِدعاَوقی دئاقَحلا نوي َنْيذْلا مالکلا ِءاَمَلُع عم بَّهْذَو

 يف لال اَدَهَف ءَةّيلْقَع َنْيِهاَرَب اهئوُمَسُي جئاكلاو ِتاّمَقْلاَو «لدجلاو
 ريغ ِنَعَو مالكلا مْلِع ْنَع ااا هللاو «لالذتنمالا يف ٌلالَضَو «ِةَديِقَلا
 وّنَسلاو باّتِكلا يف الإ رْيَخ الف ءوّنسلاو باّتکلا َنِم هِلوُسَر ىَلَع لر امي
 ينبت الف ءُساَسَألا يهو ؛لصألا يه يتلا ٍةَديِقَحلا ِروُمُأ يف امس ال
 ءقِطْنْلا دعاوَق ىَلَع اهي الو ءةَسلاو باتِکلا َِلدَأ ىَلَع الإ اَنتديِقَع
 1 اس َنِٰملَكَتْلاَو مالكلا ملع يف ِءامْلُعلا مالكف ؛مالکلا ملعو

 ديرجلاب اوُيَرْضُي نأ مالكلا لَهَا يف يمكح» : هللا ُہَمِحَر  يِعِفاّشلا ُماّمإلا

 ضرع ْنَم ُءاَزَج اذَہ :َلاَقُي ْنَأو «لئابقلا يف مهب فاَطُي نأو ءِلاَعْتلاَو

 .يالكلا مْلِع ىلإ بَهْدَو ةّنَسلاَو باّتكلا ِنَع

 )١( 51/5)مالكلا مذ يِف يورہلا ُہاَوَر ٣ رقم۷٠۸(.



 يناثلا ءرصجحلا

 4چیر ہم تت و 3-7 o ۶  ع 2 ہہ 0 9 3

 ُهّنأو «ريزلحتلا ةياغ ُهْنِم نورذحي فلسلا ناکو ٌموُمْدَم مالكلا ملف
 ح

 َنیِدلا لّثِم ةئسلاو باتِکلا كريو ءهْيلَع راسي ِدئاقعلا ىف اجَھْنَم ڈْخّتَي ال ےہ 2ص ت 2 2۔07 o َ ع یک ا زہ 2

 تافلصلا ُتاََِإ :نولوقيو ءورخآ ىلإ .. ٌُرَهْوَاَو مسا :نولوقي
 ارارف هتافصو هللا َءاَمْسَا َنوُفْنيَف «ةَهِباَشَتُم ُماَسْجَألاَو «َمْيِْجَّتلا يضققي

 فلا رَهوجلاَو «ةيدْرفلا ِرِهاَوجلا َنِم نوي اَم وُ ماو «ِمْيرْجَلا نِ
 موقَي ام ماو رغب مومي ام وه ضرعلاو َّرَجتَي ال يلا جا وُ
 نم كلذ ِرْيْعَو ءضَّرلا ىَلَعَو مسجلا ىَلَع ْمُهَئدْيقَع اوف ءويشني
 نيل لالضلا وه اهو ءَةّكَلاَو باكلا اوكرتو « ةَلِطاَبلا ِتاَمُهْوَقل

 باتِكلا ملعی َلاَعَيْشالا كريو لدجل ا ملي ُمِلْسُم ُلِفَتْسَي الو ءہللای ُداّيِعلاَو
 NEES الإ ةّنسلاَو

 ملِع َءاَجو نوُمألا دّمَع يف ةّيِموُرلا بتلا تبرع نأ ىلإ «ةّنسلاو باّتِكلا

 ٌريثك ىتبو خيراّلا كاد ْنِم ِةّمَألا يف ٌرّشلا ثَدَحف ,لّدجلا ُملِعَو ٍقِطْنْلا

 .يقطنْلاَو دا ملع ىَلَع ْمُمدْئاقع منم
 مالکلا مْلِع مُلَعت نم زذا (مالکلا ٍباَحْصأ ىلإ سول او) : لو

aبہا اوم ھو  ML 
 الكل ؛مالکلا َءاَمَلُع سياج الو ءملیلا َلْمَأَو «ثيدلا لْهَأ سلاَجَو

 روث رارشألا ةَسْلاَجُمف «ةكسلاو باتكلا ملِع يِف َكوُدّهَرُيَو ءَكِيَلَع اورٹوُ
 : لاق كسلا لماحي َحِلاصلا سيلا و هّبش اَدَهِلَو ؛ سيلجلا ىَلَع

 م نصوص

 عاتب نأ اًمَِود هک ني كح طوب : ينعي َكيِْحَي نأ ام كسل | لِماَحف»

 ل



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

- 
 ص سوم م م و

 هوب 1 نفل كول کج :ٗيأ «ةَبْيط احْبِر ُهْنِم دت ڻ امو ءُهْنِم

 احر ُهْنِم دج نأ امو «كبايث قرْحُي نأ ام :ریکلا خِفاَني َء ا
 ْنِم مالكلا ءاملعو وسلا سیلجو حلاصلا سیل ا لم اذه 2002( قي > ھ ۔“ ھر

 كَئوُدُهرُيَو ؛ كَتَديِقَع نود مُهّنِإف مُهَحَم سِلجت الف توا ِءاسلج
 .٭ هلوسر ةنسو هللا باب َ مو م

32 2 

 (۸٢٦۲مقر٢۲۰۲/ ٤)وجُیِحّص يف ُمِلْسْمَو ء((٥۱۹۹مقر۱/۲١۷)هحٔبحص يف ٔيِراَخْبلا ائ

 ظیرشالا یسوم يبأ نع



 مُهاَيِإَو ءراثآلا لْهأَو راگالای َكِيَلَعو : :هللا ُهمِحَر فلو ا لاق ۵

 .سیتقاف مُهْنِعَو < ههَحَمو «لأساف

 ؛حرشلا

 ىَنْعَمو «(ِراثآلا لهأو) ثيِداَحَألا 0 راگالاب كّيَلَعو) : هوَ

 4 مگا عاما نزلا يك + : ىَلاعَت ہلوق يف امک ؛ ْمَرْا :(كيلَع)
 007 : يأ ٠١6[« : ةدئاملا]

 ال رك نل دلا لا اراك )+ : یلاَعت لاق (لآتساف ْمُهاَيإَو) : هل
 َنْيِعيِفَتسلا باتِكلا لهُ ني مليلا لَهَا : ع ۴ "02ھ نوما

 .نولأسُي ني لا ْمُه «ةّمألا وه ْنِم میلا ُلْهَأَو
 :۔ الَعَو لج هللا لاق ( سيئقاَف مهمو «سِلجاَف ْمُهَعَمَو) : هلو

 مَ وربع ِثيِدَح يف ًاوُصوُ ی ْمهْنَع شرعا ادي + وضو یَا و

 کک ياللا رول م م ٰیرکّیلآ دعب دعقن الق ناطِيَشلَا كيني

 رفح هللا تلیاء موس اد نا بولان ٹیک E ¥: ةا لا

 4 يلي للت نیر ن اش قح دكت ادق لتي .
 نِم ناَسْنإلا ٍرَدْحَيِلَف < ءم اذإ | مكن ْمُهوُمُكسْلاَج اَذِإ :6114٠ ءاَسّنلا]

 لهُ مليل لا ةَسلَجُم م زاليلو ؛لالّضلا ءاَمَلُعو لا لْهَأ ہک

 .مُھهْنِم ديفتسيو مهسلاجي ء مٔیسلا جَهنَلا لاَ :ةحيحصلا ٍةَدْيِقَعلا

5755 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔۔

 نم فول ا لم ءيشي هللا دبع اَم هنأ مَلَعاَو : هللا ُهَمِحَر فلؤملا لاق ١3 2 و يي ص اع هكو م ل0 وم ضد ےہ

 راب هللا نِ ِءايلاو ِتاَقَفتلاَو نزاو فول ِقْرََو «ةئاحْبَس لا
 .ىلاعتو

- o نٹ 

 :حرشلا
 (هئاحبس هللا نم فوخلا لْثِم ءيشي هللا ديع ام هنأ ملعاو) :هلوق ھیں هو َ رب 1 ٠ - ھر ر و م ها هلعا وە

 هللا ةا 1 ةحملاو اج رلاو : فوخلا ہراشفا ةكالث ىلع زكر :ذانعلا
 ولا نم فاوخلا :ُروُمّألا ورنه اًهْيِف ترفو اذِإ الإ ةَداَبِع وک ال الَعَو لج

 سو ےس پے ° o ھر تاع ۔ے تہب تر یص 8 ب ظر

 ةمحر نم طئقي یتح طقف فوخ نوکی ال ؛ لجو زع هللا ةمحر ءاجرو

 طقف ةَیحَم ٌُنوكُي الو ءوللا ركُم م نمای ىّتَح طقف ٌءاَجَر ںوکی الو هللا

 سا ن 27

 زع هلل 1 ءاج رو ؛فوخ : ةکالَّقلا نم دبال لب یاجرو فوځ نودي

 هذه نال ؛ٌيجراَخ وهف طعن فاي هلا دبع رسل: الاف الو ھو

 َوُهَف طقف ِءاَجّرلاي هللا دبع ْنَمَو» ءدّيعَولا ُباَحْصُا مُهّنَأل ؛ جِراَو ا ةقيرط
 َنوُدِمَتْحَي امّنِإَو «هللا َنوُفاَحَي ال َنْیَِلا «ةَكِحْرملا ةقيرط هذه ّنأل (ْئِجْرُم
 نمأي الف هللا ر ڪم ًاونمأفأ # : لوقی ۔العو لج  هللاو ,طقف ِءاجرلا ىلع رےہ يا رے نو ےس سرس ا 2 2 0 27 ر 2

 ٍةَبحملاب هللا َدْبَع ْنَمَو» 2149 :فارعألا 4 َنوُریَحْلا موقلا الإ وا ركحم
 مس اه مس
 رس یم ورک ھے يف وو م 7 رو مف ٤ "مر ثا و مس 2

 ‹ هنج ىِف اعمط هللا دبعت ال» :نولوقی ةيفوصلا نال ؛ (یٰفوص وهف طقف

 (۳۷۲/ص)زعلا يبأ نبال ةيواحطلا ةَديِقَعلا حرشو ء(٥۲۱/۱)یواتفلا عومجم :رظْنا )١(

 ما



 همم يناثلا ءرجلا

 ھ< عر مسا رر رام ےس ےس تا

 َدبالف لالض اذَهو "”«طَقَف ُهَل ةّبَحَم هدبعت امو ءورات نم ًافوَح هدب الو

 .ٍةّبحملاو ِءاَجَّرلاَو فون ای هللا دبع نأ

 كرابت هللا َنِم ِءايلاو ِتاقفشلاو نزحلاو فوخلا ٍقْيِرَطَو) :ُهلوَق
 ىلع كاري ل نأ وللا نو فالو فا ني والا كبل + أ (ىَئاَمكو
 2 ؛قيلي ال ءس ىلع كوري نأ َنْيِقولْخم لا نه يس تْنَأ «ِهِييرصْحَم

 لا را ھر سہ ۃست ال

 وهو ہللا نو َنوُفْحََم الو سلا یم َنوُمْخَتْسَي ز سج سس
 يِحَتْست نأ َكيَلَعف 11١8 :ءاّسّلا] 4( لولا ںی ضر ال ام وسد

 كاري هال ؛ هيصاَعَم کک 1

 و وم

o 

E kaa 



 يراهيربلا مامإلل ٌّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ىَلِإ وعدي ْنَم حم نأ رَدْحاو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ٥۵ ري ٥ جي
 وک وج اک ءب نرو والا حم ولت مَ ةبحْلاو قؤشلا ھ2 22 3 ه اماه يم

 .ةلالضلا ىَلَع

 ؛حرشلا

 مهو قّبحملاو قوشلا ىلإ وعدي نم عم سچن نأ رذْحاو) : هلو

 سولجلا َنِم كَرَذَح ؛ مالكلا ءاَمَلع مَم سولجلا نم كَرذَح ام , ةيفوصلا
 2 عدبيلاي ہللا َنوُدبْعَي نیلا ةيفوصلا مهو ولاَ یا ٍةقرِف مم

 َنوُؤَبْعي ال لب ا نوري ؛ناطلس ٠ خم اًهي هللا َلَرْنَأ ام يتلا

 07 بلط ْنِم نوُردَحْبو مليل بلطپ نوۋبعي الو «ثیراحلاب

 اذهو .«قَداّيعلا نَع كلي دفا رکذ ْنَع كفش ملیلا ْبَلَط ٠ نولو

 قفو ىلع ناک اد | الإ حصي ال رکڈلاو ,حلصت ال دال نال ؛ٌلالّض
 7 ولاي ُداّيعلاَو ۔ الص كلذ ؛ مليلاب الإ كزذك نوي الو ءةّسلاو بالا
 اولغتشا « هللا ركرلب اولفتشا» : ساّنلِل اولاَقَو ملل مليلا يف ذ اوُدِهُز

 اَذِ الإ ناحِصَی ال َرکڈلا و ةداعلا نل ؛ لالّضلا نيع وه اذه ««ةدابعلاب

 معرب ٍرْيَغ ىلع اتاک اإ نُ 1 لوسا عابتاو حص ملِع ىَلَع ائاک

 وهف ارم هيلع لَ هْيَلَع سيل المَع لي ْنَم» : ل لاق قر ا
 :لاَكَو ؛ لعاب الإ #4 لوُسَرلا رم هيلع ات کک در

 لإ تد الا لنک تعا رر هن ےن تاتم اكرم يف ٿڌ 0
 حب

 .(01/1)هجْيرْخَت قبس )١(

a CC چچ سج 



 يناثلا ءزجلا

 بدع معلا يف ذعر الو ءال معلا نِ دال كول وسرلا كس لب

 اد سلجي يذلاف ءتاّداَبعلا لفاوت ني لَضْفَأ ميلا بلط ءمليلا
 هللا ُدبعَي هال ؟اًداَمِل ءُهّلَك ليلا ُموقَي يذلا َنِم لَضفأ ملجلا ̂ نم ا و وو ل معدي

 يذلا ديالا نأ ريغ عقوق عي ماعلا ١ نالو ؛ ؛ ةريصَيو ملِع ىلع
 ھ وع سار“ ع و رم رت

 «َساَّنلا فني الو ءطقف هست عني اذه راهنلا وتر هلك لالا یلص
 ؛ سالا تعفو «كَسْفَت تحف تٰملَعت اذإ تْنَأَف ءويسفت یلَع ٌريصاق ةف - 0 ۔یےی

 رثاَس ىَلَع ٍرمقلا ٍلْضََك ؛واياَعلا ىَلَع مِلاَعلا لضف» : لع لاق اَدذَهِلَو

 هي هللا حِلصٔيو «نابكرلا هيلع ريسيو نوكلا ري َرَمقلا نال ؛ ”«يبكاوكلا
 "×× ٣۳ أ را

 وا ٠ ل قوم الث ةئا ڈک ان اذ وَ ےلک لا م ور ءو

 ركذلا ىلَع سالا نوني نيا ءالْوَ كري الو ؛مّلعلا ِبلَطَو لیلا نب

 سولجلاو مّلِعلا بلط يف نودھریو  ماّيصلاو لیلا ةالصو جور او

 ٍءاَمَلْعلا ىَلَع ميلا بلَطِ دالا يف
 نع َنوُعَرَوَی ال ةف ةيفوُصلا ضن نال ؛(واّسَلاعَم ولي نَمو) : هوَ

 2و

 ٌنوُحبِرَتسُيَو (هللاي َنْيِفِراَحلا نم ْنْحُت ؛ مثإ اًئيلع ام نحن» : ڈو مارحلا

 يف دواد وبأو ؛(٤٤٣٤۳مقر۱۱۰/۱)هننس يف يمرادلاو ء (٥/٦۱۹)دنسملا يف دمحأ مامإلا ہاور )١(

 نبأو ء (۲۹۸۲مقر٥/۸٤١)هلنس يف يذمرتلاو ء (٣٣٦۳م-قر۳۱۷/۳)ەسس

 لکشم حرش يف يواحطلاو (۸۸مقر۱۸۹/۱)ھحیحص يف نابح نباو (۲۲۳مقر۸۱/۱)هجام

 «ينانكلا ةزمح ُهَنسَح ثیدح او .هكءادردلا يبأ ثیدح نم مهريغو (۹۸۲مقر۱۰/۳)راثآلا
 .يواحطلاو نابح نبا هححصو

 ا 1 5 عت چہ



 يراهيربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 اگل ؛ تاَبِجاَو اَنْيَلَع َسْیَلَو «ٌمْيِرْحَن اَنيَلَع ام ُنْحَن» :تولوقَيو ؛ يصاقملا
 (لعاوللا توليت كلذلو دالا ىلإ ٍةَجاَحي اسل «هللا ىلإ اکو

 يف مْ اَنْيَلَع امہ :نولوقيو َمّرَحْنا رتا نوليختسيو ءاّنزلا ٌنوُلِمْعَتسُيَو
 ء(یلا تایآ یف ٍرظ٘تلا نِم اًذه» +002 «وّللا ِتایآ یف 0 اتگل ؛ اذه

 مهني لصحيو ءَناَدْرملا عم تواتر ءیشلا اذه تالا مهلا یر

 ءاوُلَعَف اَمْيف جرح مهْيَلَع سیل مُنَو فا هيلو مَآ نوُمُحَیو «ٌروُرُش
 .ِءالُؤَه َمَم سِلْجَت الف «هللاي ُداّيِعلاَو دخلا اَدَه ىَلِإ دْبَعلا ُلصَي فيك را

 ل شا يزلا» ویدی ىلع كس ٍةقيِرط خيش : يأ «اخيش كَل لعجا)

 ام كّنَأ ةقيرطلا ىلع ُهْمیاَبتَو خيش عبتت كأ دبال «ناطيشلا هخيش خيش ےک 1 77 9027 و مے “ یک © < 2 ء ہہ ھی ص وج
8 0 

 ه هرم ا کوڑا ک ہے کو ار هلا نس ° ھو” مور 2

 نوعدي : مهنم ردحت نأ كيلعف ةئثيبخ تاحالطصا مهل اھنع جرت

 .هللاي ُداّيِعلاَو ناطّيشلا نيد ىَلِإ هللا نيد ْنِم جوُرخلا ىلإ سالا
 5 م ا 2 و ےک . 1 م , قع م 8 4 وڈ

 مهيف امي ةيفوصلا ٍءالؤه (ةلالضلا ىلع مهلك ءالؤه ناف) : هلوق

 نم الإ ِةلالص ىلع مهلك ‹مهخی راشمو مهوديرمو مهؤاملعو مهتماع ر 2و ا ھه لوک

 .قحلا ىلع اذهف « ةّنسلاي لمع

Eنك  

 ببي اس ااا



 ل يناثلا ءزجلا

 مهلك قلا اعد یلاَعَت ۔ هللا نأ مَلَعاَو : هللا ُهَمِح ر فلولا لاق 31

 .ُهْنِم الضم مالئمإلاب ُءاَشَيْنَم ىَلَع كلذ دخ “رم رمو ‹ هي هَداَّبِع ىلإ

 :حرشلا

 0 بلاط اي ُمِلْمْلا اهيأ (مَّلَعاو) :لوقي هللا ُهَمِحَر  ْفلَوملا

 ُتَقَلَح امو # : ىَلاَعَت لاق «ِهيَداَبِعِل مهلك قلا َقَلَخ هللا ّنأ ىلإ بنتو

 ٍةَبِحاَن نمو «ِرابْخإلا ٍةَّيِحاَن نم اذه ء٥٥ :تايراذلا 4گ يودي لإ ىنإلاو

 نم َنيذَلأَو 0 یا مکر أوُدُبْعُأ شالا اَت )+ : ىَلاَعَت لاق ؛ رْمألا

 نو ةئب ةع ائر قیقل زلک كج ىلا (3 ہک خلتأ کرت
 ماو ادادنأ وي اول ولع الكف كَل اقر د ِتّرَمَكلا نم وی أك آم كَمَا یم

 مکیر أوقّتأ سالا هام : ىلاَعَت لاق ء٢۲ ء٠ ةرقبلاا 4گ وم

 دعو َّنِإ سالا اي ل :لاقو ء٠ جحلا * يطع یش َةَعاَسلأ رر ت

 .10 : رطافا 4 دورغا هلأ مر الو ايدل ڈو رس 0

 ؛ «مِهِسْنِإَو منج ٠ « مِهرِفاكَو , مھْنِمْوُم ساّنلا عْيِمَجِل باطِخ اڌهف

 لج هللا الإ مهل NYE هاو دعم ارد الو ہرا لاب هللا اوُدِرفُي

 ء 4 شالا ایا إب يكل روسلا يف تاَءاَدْنلا ىلع ْبِلاَغلاو ءالَعَو

 دَجوُي دق ناك نو ء4 ام اما < ترذأأ اهات كا

 باقل ةرزعلا نکل هالو ريغ ريغ ِةَيِندملا روسلا وأ وکلا نوسلا یف



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 I2 هر 2 5 ع +. 7 “ےہ ٤ 07 و ا رس م ۔ ثا َ ر ےن

 هتاحبس هلل الإ حلصػ ال ةداَبعلا نأ ىلع ةحيرص ةلالد لذي ءاَدْنلا اڈھف

 ءايرخأ وی کاھ يالا ےک هيما تھکا فار يلاكتو
 َءاَيِوَألا الو ءَءاَيْنَألا الو ءةكِئاللا ال قاَمْحِيْسا يأ اهيف دَحَأل َسْيَلق
 هلل ّقَح ةَداَبعلا ؛ قولْخَم يأ الو «سنإلا الو نجلا الو ؛َنّيِحِلاصلا الَو

 ْمُه ٍةَوْغّدلا هذه نيلم ّنِكَلَو ءَةّماَع هللا ةداَبع ىلإ ةوعدلاف
 اوّعْصأ َنْيِّلا ُمُه ُليِلَقلاَو «وللا ةداَبع ْنَع اوُضَرْعَأ ٌرييكلاو ءداّیعلا صاوَخ
 ۔ الَعَو لج هللا ْمُهاَدَهَف وللا َرْمَأ اولکُماَف ِرمَألا اهو والا اذه ىلإ
 لبق نم ُبَبسلاَف ءوللا وادی مِهِئاَتْصإَو مولف ببسي «ْمُهَقفَوَو كلذ
 ءردْبعلا نم بيس ىَلَع برم هللا قْيِفْوَتو «هللا لبق نم قيفوتلاو ؛دلبعلا
 گینس َّنِإ : یلاعت لاق امك ؛ ہو ُهعقَوُي هللا نف بسلا ُدّبَعلا َلَعف اذِإف

 اهل ةياَدِملاَف ء۰٠ .: :ليللا ( رشي يس © قتلي بذ © قفتسأو
 كانه نال ؛ هَل ُهّيَنَتلا بجي اذهف ؛ِدْبعلا لبق نم بیس هل لالضلاو «بّبس
 للا يل رد ْنِإَو يدهس ةّيادبلا يل َرَدَق ناك نإ :لوقُي ْنَم
 بّبَسلا لْعِف نأ اذه یَسْنَیَو ءردقلاب ٌجاَجِتْحاَو « طاب مالک اه .ليطأسف
 تَرَ اذِإ تْنَأ ءادّبأ وبَبس نودپ ٍةَياَدِهلا ىلع لصْحَي نل ءَوُه هلق ْنِم
 .جاَورلا وُو بسلا َلَعفتو جور نأ ديال دالوألا

 س(



 يش كين يم بع 0

 0 كل هللا س قررلا تبلطو تو َتْلَِعَو تْمق او

 بهذ ؛ ناب حورو ًاصاّمِح ود لب ءاَماَوأَمو اَهِراَكرَأ يف ىَْ تو

 اج نودي لصخت الل ةيادهلاف بسلا لعِف نه َدبالف «قّررلا 7

 يآ وہ

 08 احا می ال هللا نأ علا نم وبس نودي لصح ال لالضلاو

 رشلا ديري یتا هل رد حَرشَيو رْیَخلِل هللا هرسيي ريخلا دیری يِذْلاَف

 اذهل ُدْيَعلا نطيل بْعَرو هل لت ىلع ا ردع هامل و ا هلل

 اًهْنِمَو ءرومألا عٔیِمَجِل باّبسألا لْعِف ْنِم بالف « اًدِج قيقد هاف ِرْمَألا
 ري رر

 .راثلاو ة الا لوځدو ؛ةّيادولاَو اورا

 (ُهْنِم الضم مالثمإلاب ُءاَشَي رم ىلع كِلُذ داعب “ره نمو) :4

e SS : يأ 

 اذه ظحالي نأ بالف رمل یو َناَمْرِيلاو «ٌبَبنس هل هللا نم

 هنأ هآَس و اورد نیلا لوس  :اولاق نی لاک ؛ ردقلاب ُناسْنإلا جم الو
 ىف نس 6م و 2ئ رم و ہی کر ر مصرس ع ن 37

 جاجتحا اذھ ء۸۰٤۱ ماعنالااچ ریس نِم امر الو اَنْوآَباَ الو اتکرشآ ام

۹ 

 اہ“

 کو یَح هللا ىلع نولو مُكلا وَ :كلقوملا لوُسَر لاق : لاق هلطباطخلا نب رمع نع )١(
 .(0178.8 مقرات يف ےل نر اَب حو اتات وت دل ١ قدري اَمك مکر
 يف رايمح نب دبعو ٠ °O) / )نسما يف دَمْحأ ماَمإلاو ء(٥٥٤٥مقر)یّْڑلا يف لربما نباو

 ‹«مهريغو ؛(٤٤٦٦مقر)وْبَّتُس يف هجاَم نباو 05 مقر)ويتس يف يِذِصْرّتلاَو )°1 .مقر) ورسم

 )¥ مقر)ناّبِح نباو 7844 مقر)مِكاَحْلا ةححص

 ا ا حت



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 حَتْحا 207:فارعألاا 4( نتْيوْعأ امي + :لاقف «سيِلبإ جحا امك ءرّدقلاب
 ر هاوغأ هاف  ىلاَعَتَو ُهَئاَحْبَس هللا رمأ نع وه ربكت هنأ يبسئو ردقلاب ور ل ©” اسم ور رم هر ت oor ص SE م م ےک

 امك ؛ َدُجْسَي نأ ىبأ «َنْيِرِفاكلا َنِم ناكَو ٌَربكتساَو ىبأ هنآ ببسي ؟اًداَم
 2 1 مم مع

 ام ن

 مع

0 

 o 2 2 7 و ھک جو 4 lg دے هو 2
 ال ءهيلع ةمئاق ةجحلا 2« كِلّذي هل ةجح الف  ىلاعتو هناحبس ۔ هللا هرمأ

 .هِئايصِع بسِل ناك ةواقشلا نِم هيلع لصح

 جج



 ادد يناثلا ءزجلا

 ٌةَيِواَعُمَو يِلَع بْرَح ْنَع ٌفَكلاَو:ُهللا هم ر فلولا لاق ٦

 الو ءمُهَعَم ناك ْنَمو نتج لا همي ِرْييزلاو ةَحلَطَو ةَشِئاَعَو

 لق هللا لوس دق ءیّلاَمَ كرات هللا ىلإ ْمُهَرمأ لکو «مهنف میماخُ
 َكَراَبت هللا نإ : لوقو یتا ا يراهمأو يِباَحْصُأ َرَكِزَو مكايإ» : لاق

 .«مكل ترف دق نإ هش اَم اوما :لاقف ٍرْدَب لْهَأ ىلإ ٌرظن ىَلاَعَتَو

 :حرشلا
 ص م چ م س مم م رور اھ ھہب جر زر م و

 ريبزلاو ةحلطو ةشئاعو ةيواعمو يلع برح نع فكلاو) :هلوق

 يف ملنا ىَلَع بي هل وهو .ميِظَع لنص اذه ( َنْيِعَمْجَأ هللا مُهَمِحَر
 اورزآ نل راّصنَألاو نيرا ( نم هدو هللا لوسَر ٍةَباَحص 2 ا 2

 0 ؛ْمُهَسْفنأَو مهلا اولو ُهَعَم اوُدَهاَجو ُهْوَمَحَو كلوُسُرلا

 ام لضفلا ¿ نم مُهلف ولا لوسر اوعبَتَو ؛مُهّئاَطْوََو مهرايو

 57 مث مك يرق مكريخ» :4 لاق امك ؛ نوُرقلا ر ٌرْيَخ مُهف «مِهرْيَعل
 كارا كاهل وہ + "قولي نذل مك مر

 نِم مُھدْحَب َءاج ْنَمِل هيلو هِي رش ءهِيرَصاَنَمَو اي يبنلا ةبحص ني
 كلذِلَو ؛ مهريغ هب هيف مهيواَسي ال يذلا ِلْضفلا اَذَه ىلع اوُراَحف لا

 َنِم ريك يف كِلَذ رك امك ؛ مُهْنَع يضَرَو ؛ مهْيَلَع ىا ۔ الَعَو لج هللا

 .(7/5/1)هجْيرْخَت قبس )١(



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 يلا لع ها اَت دَقَل ٣ :ىَلاَعَت لاق «مُيِرَكلا نآرقلا يف تايآلا

 ات دب نم ٍةَرَسْعْلا ةا يف هوبا يذلا راصتألاو تيرجدهفلاو
 يد فور هپ هَل ره ڪات رُت هير بوف ُعيِزَي اک
 تفاضَو تبحر ام رأل مع تقاس اِ يح اْنِلُعخ تيتا ةا ل )ا

 نإ اوٹوتسل هع بات ر هَل ہل هلل م ام ال نآ اونو رھا ھم
 ےریلآ اا رك :لاق مث ء۸ ء۱۱۷ :ةّيولا 4گ میلا بولا وه هللا

 عم نيقداصلا عم ء١٠٠٠: ةا تقيس مم اونٹ لا اوقَتا أوما
 َنِم َتولوالا توقيدّسلاَو # : یلاعت لاقو ولي هللا لوُسَر ةباحص ؛ءالْؤَه مسا رپ ر 2 ۶ هر م جو 5 بت م ھم
 7 هم وحس ۶ ےس ےںویس وچ نے یس و A وس کم رے عمر ےن ہےوڑپ
 أو هنع اوضرو منع هللا ےىضر نسحِإِب مهوعبتأ نِذْلاَو راضالاو نیرجنھملا

 ےس

6 
ed 3و ( سوم جوس ص ساس چ ر 7 ۶7 ھے 2ر هه 357  

 تی تلتوعیابی ذإ يييؤُملا نَع دلا ضو َدَقَل + : ىَلاَعَت لاق 4٠٠١ : ةّيوَتلا0
 وہ ے رہ ےس مروصصع ےہ ے ےس یر يل ےن 3 24 . رم 2

 4 اًبير اسم ٌمهبتَأَو َمِيلَع ةيَتلا لأ ّببوُلُق ىف ام ملعف ةرجشلا
 امر ِراتحلا لك ءادْيَأ دعم َنيِذَلاَو هلأ لور دمحم چ : یلاعت لاق ء۱۱۸۰ حتفلا 1 س ےہ سی 4 وصس < ے ھد یس MA وڈ ۱ لیس عير ۸

 ےس

 ت 2 سا مر حصے طع وەر

 يف وډه ء حفلا روس رخآ یل [۲۹ : حتفلال ادجس ر مھنرت مہی ۱

 لَ هنآ ام ام )+ : «رشحلا» ٍةَروُس يف َءيفلا رک امل ىَلاَعَت لاقو ءٍةَباَحّصلا

 گ لیلا ِنبآَو نيكسملاو یاو كرتا ىِذلو ليلو هيف ٰیلا لَآ نم -دِلوُسَر
 موس رکا نع مکتہتامو ود شک لٹکا كلت امو کیس ليك یب وذ زكي اک

 3 م



 ۶ ج4 ۔ کم 7 2 aa ےپ ر د ٹیم م عكر

 نم اجر يذلا َتيرجدهُمْلا رقْفْلِل اتا باميلا دیش دلا نإ لا ًأشّتاو
 رم رم 7 ےک وک ور رجم م کر < م رک ےک ہے وسوسہ ےک ہم 2
 مه كيلوأ :هلوس أ نورصتيو انوضرو هللا نم الضف نوع مهلوَم او مهرديد

 للم طے مر رت ي ہہ م

 َراَّدلأ وعرب يدو ر :لاقف َراصْنَألا َركذ ٠ مث ء۱۸ ٦ :رٹخا) 4ک َنوفِدَصل

 2 ىف تو الو میلا رجا نم نوح هِل نی نمي
 ہور ©

 سو رپ ۔۔ ا

 سفن حش قون نمو ةصاصح مت اک ولو منا حلق تور ویو أوو

 ابر ےرواوٹی ْمِدَحَب نم وٹلج تاو 2 ترثدتثلا مه کوا
 ہی یک

 0 یت و پ نكحلاب رس کالا انتحل اا قا

 تہ وت E ۹ تو مح فور َكّنِإ اتہر ًاوشما
 سا

 ةا مهرودص

۲ 

اتر # :نولوقي مَ لو هللا لوُسَر
 ۰ ےہ اتم وہ وحلو اک مِفْعَأ 

 اتر + «ضغبلا وُہ : لِغلاو ھ اوما َندََي ااغ اوف ف لعب او نکیالاپ

 اوس الو : : هلق اهم : یک تيداخأ سلا يِفو ء4 محن کو َكَِإ

 دم عَ ام ًابَهَذ احا لئم قا مكدحأ نأ ول ودّیَب يت يڍللاوَف يباحْصأ

 ہیک ا یت و ممِدَحَأ

 وجو صلاخلا تهذلا نوع لبج لدع 7 دصَت َنِيِعِباَتلا َنِم

 ر سم ل ريم ص رہ

 a دو اوٹ « هللا

 )١( 4)هجيِحّص يف مِلُسُمَو ء(۷٣۳ 'مقر٣/٤٤٣۱۳)هحیحّص يف يراځبلا ُهاَوَر /۱۹٦۷رقم۲٥٢٢(

 و



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔-۔

 ٍرْيَغ ْنِم بَهدلا َنِم ليج «ٌةَفيِصُت الا فص وأ ملا َنِم «ريِعّتتلا َنِم
 .#و ْمِهِلْضَفِل ؟اًاَمِل « منم لا لاعب ال ٍةَباحّصلا

 يّصَرَتلاو ءْمُهُماَريْحا : وللا لوُسَر ِةَباَحص ْنِم مِْسْلا فقوَمف
 َوُه اذھ «مهِضارعأ ْنَع ٌعافّدلاو «مُهْعاَبَناو «مهب ُءادَیقالاَو «مُهْنَع

 ان نسف ہٹا لوُسرلا بح ن ْمُهّيُحَو ہوفا لور باحَص نم ملا فوت

 ويف ةباحضلا ضف ناك مو: ةباحمأ بهل ىلا رر بجي ناك ر 3

 هبا ييف محا نم : ل لاق ءَ ہللا لوُسَر ضف
 مف ضوخلا مَع نم ۔ هللا همز د ُخّيّشلا هيل َراَشَأ ام ام لاف اأو

 نکل وو تر شر ُداَرفأف ؛ٍةباَحّصلا نيب ىَرَج
 نفذ كلشي هلو مُهفادهأو 00 ههدصاقمو لا مهناَيِذ تن

 كت امل كل د :مُهْنِم ادَحَأ مهني الَو نامي نص رد هيلَق يف ْنَم اڌ

 م

 تھم ہا اساس نجا تاو ةَ

 َرهظأ يلا اس نب ولاډبع يدويا ثييرحلا ببسي وج يِف ترج
 ه5 ناَمْثُع رشا لوُسَر ٍةَفْيِلَخ يف ُنَمْطَي َلَعَجَو َءاَج مت «مالْسإلا
 رشلا لو َنْیِدْلاو ء سالا نِم ُءاَعُوَكلا هلع عيتجيو «هيف نعطي 13 ور م

 ء۸۷/ )دسملا يف ُدّمْحَأ ُماَمإلا ُآَوَ ءا لفغملا نب هللادبع مُهْنِم : ةباَحصلا نم ددع نع درو )١(
 207877 مقر147/ 0)ويئُس يِف ٌيِذِمْرتلاَو «(111/)ريبكلا خي ہراتلا يِف يراځبلاو ٥

 مَجْنْلا يف ّيِناَربْطلا ُهاوَر #ةريره وبا مهمو 0710 مقرا 44/1)نابح نبا ُهَحَّحَّصَو

 حيجّصلا لاجر هلاجر» : )4/1۰ )دئاَوَرلا عَمْجَم يِف يملا لاق (۹۹۹مقر۲۹۸/۱)طسوألا

 .«ةقث وهو متاح نب دّمْحَأ ريغ

 اس كس ااا



 ل يناثلا ءزجلا

oرباع ےہ مو م  

 ْنَم اوُدَجَو ل سالا والو لاما نم اَمر ولي الو ىتصْوَفلا نويو

 ءاَخولا ويحي مُہگل ہللا مجَر نم الإ يلع اوُعَمتج ھمتح 0 7 ا

 َداَّسْفِإ تو ؛روُمُألا قالو يف ٌمالكلا 0 شيوشتلاو بخشلاو

 ىلإ وُعْدَي نم م اوُدَجَو اذإف ءساّلا يِف اھ دو ںی قیِفَتَو ِرْمَألا

 نوما ناو « مما ' ِنَم شيلا اذه ىلع َعَمتجاف یک همتا اذه

 لاف نيدشارلا ِءاَملُخا ثلاث هل ُناَمْدع َوُه رح ھر سے اا

 وینا لوُسَر ةفيلخ ہلظّاَمْنُع ِلثقب ْرْمألا یهو ثلا اَذَه مهْيَلَع

 تعلدلا ؛َناَمْنُع اولَتَق اًملف «نيدشارلا ءافَلا ٹیائو ؛َنْيمْؤْلا ریمأو

 اوُداَرَأَو ٠ :مهنيب نم َناَمْنَع لنقل ا تا للا ريب ةمِفلا

 نيل ةَباحصلا نيب لّمجلا 2 َكِلَذ نه تتَوكَتف هلق ' سو ماقیثالا
 و ر حصص

 ا تّئاکو ليا ( رم اوجرخَو «َناَمْنَع ٍةلََق ٠ نِم صاصقلا ودیر

 ةَعِْبلا تئاك ءاعیمج 4 َناَمْنُع َدْعَب بلاط يي نب يِلَع َنْيِنمْؤلا ريمأل

 نم صنفي نأ 4 يلع نم وُبَطَف «نييشارلا ءال عياَر َوُهَو يلع
 م مهعمو ةَيِدلا نم اوجرخ لا بالا ِءالؤه راو والہ

 "۹ھ ھب- 7

 نوُلُْي اولعَجَو هيي يف اولس مُہگال ؛ مومل نم نکي متي مل ہل اّيِلَع
 ~0 72 95 م و ہا 7 م6 7

 يل لما ا ۳ 0 : ةّنْدِفلا

 یے مم ص ےہ 7

 7ت 7 تاک شرا 27 انوار : ةّنْدِفلا اوجه ا

0... 9 



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔۔

 ٠ 2 00 ۰2174 ت هل. ےک وہ و مم گرہ © “6َ ۔

 نم «لمجلا» ةَعقاو يف ةكرعملا ترادف «تماق برحلا نأ ةباحصلا نظو

 ر ك هو e 0: م ص َ ° 0

 اولتق نيرذلا ٍءالؤه مه اهاكذأ يذلا اَمْنِإَو ءةباحصلا نم دصق ريغ
 4 3 3 7 ا 5 7

 ةعِقاولا هذه يفو ءةَنَتْفلا هذه يِف لق ْنَم ٍةَباحصلا نم لیقو ءہظَناَمْنُع
 2 E رر ن * ا < ہو 2 یک م ۔ئ و هر < م

 ماشلا لها هعمو ماشلا يِف 5# نایفس يبا نب ةيواعم ماق مث ‹ تهتناو

 ّركملا اولِمَع ةلاّضلا ةَئْفلا ْنِكلَو «مهني صاّصقلِل ٌناَمْلُع ٍةلَئقي نوبلاطي
 78 ال أ و 7

 اَھَُسو « ةّيواَعَمو يلع َنْیَب (نْیفص) ةكرعم تراذف ِةَنِفلا ءاكذإو َعاَدِخْلاَ
 2 اوم رم 5 و 700 لا و ف 2 ھو

 2 نیب وی ںی ."ريملسملا “رب ةنتفلا نودقوي "يذلا لالضلاو ةاوغلا ٍءالؤه
 يف سس م وج و 0 es م 05 so ےسو ے

 ىلع اوجرخ نيرللا « جراوخلا هلتق ؛# يلع لتقي رمالا یھتاو
 لب فاصثالاو لُدَعلا مهذصق سيل «هولتقو هب ايلع اوقحلأ ءَناَمْنَع و و مو o و ھر وس 2, 8: م سور
 ا

 ور ريم -

 يلعو ِصاَعلا نب ورْمَعَو ةيواعُم لق اوُداَرأو « ماقيالاو ديلا مهدصق

 قولا رف ةف صاغلا نيو رغو ران ا هللا و اط ا نب
 ا5د هششساف «4 يلع

 ؛اًهيِف َلُخْدَي ال نأَو ٍروُمألا لَ ْنَع فكي نأ ملسْلا ىَلَع بجاولاف
 هللا لوُسَر باَحْلصأل ٍراَفَْيْسالاَو ٍراَدَيْعالا هجو ىَلَع الإ اًمّركذي ال ناو

oO.نم مُهْنِمَو ءناَرْجأ ُهلف قحلا باصأ ْنَم مهم «نوُدِهَتَجُم مهنا فرعيو لي ۔ مو مامر ھ ہی  
f٠ ھو ہم مق م اج رو سا اص سا هو وک جہ یی م وكي ©"( و  oro 

 هللا ّنأ» :ثیدح ا ىف اَمکَو ؛ و هللا لوُسَر ةباحص مهال ؛ اطخلا نم

 ترفع ذقف مش ام اوُلَمعا :َلاَقَق ءِرْدَب لْهَأ ىَلَع َمّلَطا  ىَلاَعتو ُهَئاَحْبس

 سس ا ا. ب



 ےس يناثلا ءزجلا

 باّصُأ ْنَمِل ةلِصاَح ْمُهل ةّرفْعَلا لاح لَك ىَلَع ْمُهَل روُفَْم ْمُهَف مک
 ے صر ماو ل ه Gor ےس oo ho »003 ت2 3 3 َ

 نع وه امْنِإ ٍدصق ْنَع سيل مُهْنِم أطخأ يذلا ّنأل :مُهْنِم أطخأ ْنَمَو

 انک لگ الہ ءادبا اَذَه يف ُلُخْدَي ال نأ ملا ىَلَع بجي داھَتَجا

 مهْيَلَعْمُحَرَتََو ءْمُهَل رففَتَیَو مهل ردح لب 4 هللا لوُسَر باَحْصأ نم
 َمِحِدَحَب نم واج تيتو )+ : مِهْيِف - الَعَو لج هللا لاق َنْیِذَلا ّنِم ُنوُكَيف

 يف لمَ الو نميإلاب قبس بلا انخاِلَو اکآ وما ایر تولوق
 ٠١[. :رُٹلا د( حت فور كابر اوما نيل اغا د

 امو ءَروُمألا ذه انف َلّجَس لاها ضب ْنِم ةطرشُأ تَرَهَظ دَقَو
0 2 

 م م "رم سم سو عر

 :ولخَي ال اًذهف ءُساّنلا اًهَلَواَدَتَي ةطرشأي اَهَجَّرْخَأَو ءِةَباَحّصلا َنْيَب یرج

1 

 1 ام

 وو مو کہ 25

 .ةدیقعلا سردي ملو لِهاج هنأ ام
 1+ t2 7 0 ۶ وف ېا ھر

eباحصأل ضغبلا ثبي نأ ديري ضرغم هنإ امإو  

 55 د ھم
 و هللا لوسر

 ےہ ہہم مر ے٤ یے او 2 © 7 4-3 مومو

 لیگ نيم ردحيلو ,اهلاثمأو ةطررش الا هده نِم نومِلسمللا ردحیلف

 20 مرو هم ا ہوس 0 9 ساه راها نيم رے یس ہال

 رذحيلف ؛مهل بياعملا سامتلاو «ةقوْللا لوسر باحصأل مهبسو ءةعیشلا

 ۲0 - سمس م © م - سا رھی ہر وص تب 80“.

 .هللاي ْداَيِعلاَو نيكلاهلا نِم ںوکی الل ؛ اذه نم مِلسملا

9724 

8 
7 

 )١( قبس تَخْريْجُةُ)1/17١(.



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مرا 0 0 ات سہو و ںی

 ایش اڏَه بوعي نأ ىَسَع 7 شرا ا نر ابا خال

 .ًامارح َتْذَخَأَف هیاَبَرَأ ىَلَع هدر

 :حرشلا
 ْنِم ةَیطی الإ ملم ْئِرْما ُلاَم لحي ال هلآ هللا كَّمِحَر ْمَلْعاَو) : هلو

 مارؾحا و٠ مے هِياَوُمَأَو ميهئئامد ُماَرِيْحا وللا ماَرِيْحا نم (وْف

 بر و تو ور وف

 مرسلا یوم : لَو لاق < ملنا ىلع يدل ُروُجَي الف «ةّضْرِع
 ّنإ» : عاَدّولا ٍةَجَح يف ِهِيَبْطُخ يف َلاقَو کن یر امو همم :مارخ
 : ينعي - اذه مكي ةَمْرْحَک ؛ ْمُكيلح مارح مكضارغأو مكلاونأو مكءاَمد

 يِهَو- اڌ ْمُكدَلَب يف جيلا يذ َرْهَش يَ  اذَه مكرهش يف رحنا و
 يدَحَنلا زوجي الف ُةضْرَِو و ميسا ُمَد ُمُرْجَيَف «-ةفرشملا ةكم
 نوء يشب حمس اذإ بلا سن ني ةي الإ ةذخأ الو ملا لام ىلع

 ءًابصغ وأ سفت بيط ِرْيَعب وأ ءأرَق هنِ خؤي نأ أ امأَو «ٌلالَح وهف هلام

 .هلظ ةَريَرُه يبأ نع (٢٢٥۲مقر۱۹۸۱/ 4)وجْيِحّص يف ملم ُهاَوَر )١(

 نم(4 مقر۳/٣۱۳۰)ہحیحّص يِ مِلْسَمَو ‹«(1۷مقر ١ / ١)هجبِحّص يف يِراَخُبلاُهاَوَر )٢(

 .هفطةَركب يبأ ٹٔیدَح

 ب اا



 كح يناثلا ءزجلا

 ِهِلوَق يِف امك اَذَهَو ا 6 مارح هاف ةا وأ ءةقرس وأ

 :ىلاَعَت هلوقو ء۸۰ ةرقبلا4 لطلاب مکی موم ما اول اک ال آو: ان

 نأ الا لطلاب مڪي کک ومآ اولگاک ال ْأُنَماَء ےیل هيي ¥

 يلابي ال سالا نم ريك «[۲۹ :ءاّسّنلا] 4[ دف یار قرت تركت

 2 ُهَلاَم دْجَأَي نأ اًمِإَو ِهِلاَم ِذْحأل َمِلْسْلا ُهاَحَأ لقي نأ اإ اهب
 أف انب يلا الق ءءارشلاو ميلا يف شاب :ِةئاّيِخْلاِب « قْيِرَطلا عطقي

 ہلا ص ےہ

 ْنِم ةَرْيبكَو :ٌمارَح هلك اذه ءوت نم ٍةَبيِط رْیَغ ْنِم لِطاَبلاب هيخَأ َلاَم
 بولا ٍرْئاَبك

 هيخأ َلاَم َذَحَأ اذ (ةنيَض دقق مارح َلاَم ٍلُجَر َحَم ناک ْنِإَو) : لوق

 ىلإ وم ىلح لح نوش اف خلا عاونا نم عون یاب نح ري
 ّنإف الإَو تولا لبق اَهباَحْصَأ ىَلِإ ِمِلاَظَلا ءادأ ْنِم َدْبال هلال ؛ وبجاّص
 8 هاتم نم دوب يقل مي ملا نم دونم اَهاَحْمأ

 ۔ے و ےد رک 7

 8 يا لا مد هل يمن هلا امر

 ةلماعمب وأ ؛بصغب ُهَتَدَخَأ ولو ملا َلاَمف < للاي ُداَيِعلاَو ٍراّثلا يف و

 يف اّمِإ هيون نأ دال نومضم هاف ٍةقرسي 7 ؛ رهقي ُهَتْدَحَأ وأ وم رحم

 O وذ درتي اک بیت ےھت ءايندلا

 يف هادا نم َكْيَلَع لَهُ اًيندلا يف ُهْؤاَدَأَو ءَةَرِخآلا یف وأ اًينَدلا یف
 .ةرخآلا



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 َتْدَخَأَف ِهِباَّيَرَأ یَلَع ُهَدرَي نأ ُديِرُيف اذه بوی نأ ىَسَع ُهَلاَفل :ُهلوق

 :روُمُال مارح وِبَسْكَم نمو «ٌماَرَح هاي ملت ايش كڈْحَا ُدوُجَي الف (ًاماَرَح
 ناو هروح ا لک تار ا رک ریا لک كلا الأ

 ال ُهّنإَف «ُهْنِم ُهَتذَخَا دقو لاملا دری ْنأ َداَرأَو مِلاَظلا اذَه بات ول : ًايناك

 .وُدَر نم ُنكَمتي
 .مّلظلاَو ٍةَمْيِرَجلا يف هل اكيرش ُوُكَت كأ :ًاثلا

E 



 ےس يناثلا ءزجلا

 ر0

 :ٌّقَلَطُم وهف ةححص ك ناب ام ْبيِماَكْلاَو : هللا هَمِحَر فلولا لاق ٦

 الَو ديت ةَكَسْمَم داّسْفلا َنِم ذُخَأَي اديماق َناَك ْنِإَو «ُهُداَسَق َرَهَظ ام الإ
 الو ةباحصلا اَذَّه ْلَمْفَي مَن «ينوُطعَأ ام ُدُخآَو َبِساَكَلا ُكّرْنَأ :ُلوُقَ
 ضع هيف بسك :4 باطلا ُنبُرَمُع َلاَقَو ءاَذَه اَنِناَمَر ىّ ءاَمّلُعلا

 و هم
 . سائلا ىلإ ةجاحلا َنِم ٌرْيَخ ةيندلا 8

 :حرشلا

 ند : لاق (نَلطُم وهف حص كل ناب ام ُبیماکلاَو) : لوق
 نم ريك ْنَهملْعَي ال تاهبتشم روما اهيو نيب مارا نو نيب لالخ ا
 ْنْبلا لالحلاف "”هويضْرِعَو هييدِل اربتسا دقف تاهبشلا یقا ٍنَمَف «سالا
 كيكو ؛ مارح هنأ نيب اَم الإ ليلا تالَماَعملا يِف لصألا ّنأل ؛ ُدَحْوُي

 لیا ات ریت کر م لا وع تمر و : ىلا ناق ن مارا
 صني مارح اذه او اقل لا فلک ؛ 1" :ةدئاملا 4“ وپ وتلا ريع

 ؛لطابلاب سانلا لاوُمآ لكأو بصٌّعلاو ةقرسلا میرحت كِلذكَو ءنآرقلا َ 2 cof همر ھ مے ر ا ھی ھو مم م ہل۔ےہ ھ72
 ال ك ساس

 .نيب مارح اذه

 .(۳۲۱مقر)لام ا حالصإ يف ايندلا يبأ نبا ُهاَوَر )١(
 نع (1094مقر7194١/؟)وحّيِحّص يف مِلْسَمَو ء((۵۸مقر۲۸/۱)هحٔیحّص یف يراځبلا ُهاَوَر )٢(
 ءاَمْهْنَع هللا يضر ريشب نب نامعنلا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 2 الا ٍضراَعَتِل ُمارَح ما لالَح َوُه لَه ىَرْدُي ال يذلا ةيتشملاو

 ہللا ُلوُسَر اًهَعَصَو يا ةدعاقلا يه هذه نيتي ىح هيف وتی اذھف ر ےس ےہ یم ےہ ا ۔+ےے

 و ات الر اَنُه فلولا لؤق ینعم اَذهو ءةحضاو ةئيب ةدعاق يهو

 .(ٌةداَسَف

 لانس وذ یش ةكسْم اسفل نم أياد اع إو : و
 كأي هن ا مل نإ كالّهلا هيض ىلع ُناَسْنِإلا فاح اإ ءةَروُٴرضلا

 و

 لاَ اذه ناک وو «ِرْيَغ لام نم ناک وو ُهَئَيحْيَلَع يي ام ام ُهَدْنِع امم

 الغل ؛ ةَروُرْضْلا لخأل هلم لکاب كلذ رش وأ تو ناک ول ا

 آمو زنا مْحَلَو لاَ هَل مَ مرح اک إل : لاحت لاق تومي
 روفَع هللا نإ هع مُتِإ الف داع الو اَب ا کک ھا اھ لیا عج ےس رے ہنر ےہ “ےہ

 9 ه و

 مث ؛ َكئاَيَح كّْيَلَع كِيْسُي ام َرْدق مارح ا نم ُدُخَأَف ءء٤ ةرتبلا م ريحت

 ر ظا ام الا کم مرح ام م کک لم دقو # : لاو ءيقابلا نَع كي

 .ةرورض عم مارح الف 114: ماعألا کي ديل

 سالا ضب يتو ات ام ُدُخآَو َبیماکلا كرن :لوقت الو) : ةلوق
 سانلاو ملیلا بلال ةداَبِِْل سيجا انأَو ہللا ىَلَع لوم انأ :لوقب 1

 يفکَیو كّيفكَي يِذلا قزّرلا بلطَت نأ كيلَ لَ وجي ال اذه ؛ يو

 نم اذٰھو قزرلا بلْطت نأ كبلع ‹ كيب يف نمو كدالؤوأو فج وز

 ؛قْرْرلا َبلطک نأ كّْيَلَع لب « سالا ِتاقدص ىَّرَحَتَ د سجن الف قابلا

 .[۱۹۷:ۃرقبلاا 4( وَمَا أ ٍداَّزلَأ َريَح گراف أ اوُدوْرَستَو # : ۔الَعَو لج - هللا لاق

 ال ب

 ا



 يناثلا جلا

 ٌلَعْفَي مل (اذه انئاًمَر ىلإ ءاَمَلْعلا الو ةّباَحّصلا اذه لَعَمي مل) : هلو
 ٌدَحَأ سالا يِديأب ام ىلإ رظٌللاو قْرّرلا بلط نع سولجل ا َوُھَو َلْمِفلا اھ ير ےگ 2 ٠ َ 5 < 0 8 و ہی سرس ساو , ا

2 2 2 

 لب «لَجَو زَع هلل سالا ُدّبْعَأ لب سالا ىقْنَأ مهو « هللا لوُسَر ِةَباحَص ْنِم تب م رم ت راو ٤وہ ص
 7 را ہم Soso yr ¢ f سرب م هو ےک سو م س سهو مع ر
 نورِجاَتُي راجت مُهْنِم ناكو َنوُعِراَرُم مھم ناک ‹ لامعا باحصا اوناک

 o رق ~2 ت 0 رو ہی o do م ا رع مه رو رس ےل 2

 مهنمو «ماوعلا نب ريبزلا مهنمو ءركب وبأ مهنمو ءءارشلاو عيبلاي
5 

 َنوُعيي لاَوْمَأ ْباَحْصَأ ءَناْفَع نب ناَمْلع ْمُهْنِمَو ءوفْوَع نب َنَمْحَّرلاَدْبَ ہہر - سارا هس
 للا لیس يف َنوقِفْنُي اواکو «َةَباَحّصلا ُلَضفَأ ههو ءَنْوُرَتْسَيو

 ناک ركب وبا «قّرلا َبّلَط اوكري مل «مِهلاوْمَأ نِم شويا َنوُرُهَجُيَو
 نم ُهُدِعاَسُي وهو ءةكَم يف هللا هكَعَب ڏنم هللا َلوُسَر ُدِعاَسُيَو يرتشيو بي
 نيا دْیبعلا يرتشيو ءَنْيكاَسْلا ْمِعْطُي ءٍةَروُهْشملا ِهِفِقاَوَم يِف هلام
 اأو هللا دباو سيج انآ :َلاَقَو «بْسَكلا كرت ام وريو لالبک مهمو

 .هللا لوُسَر ِباَحص

 َنِم ريخ ةيزدلا ضْعَب هيف بسکو :4 باطلا ُنب ُرَمُع َلاَقَو) :ُهلْوَ
 اهن ُدُخَأت ءةماجيلاك ةَءاَنَد ايف ةفرج فرحت كوك («ساّنلا ىلإ جال
 .مهل ةلذلاو سالا لاوس ْنِم ٌرْيَخ كيسفت یَلَع ُهَقِفْنُت ارجأ
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 “د2 قلك اج سلا تاولتملاو هلا ُهَّمِحَر فلولا لاق 3
 داف هم تیل نإو < لطم هئ .٠ اًبمْيَج نوک نأ لإ ءُهَقَلَخ ت 18

 ءُهفلَح لصق ٌداَطْلُس َوُهَ د اینجا مب 9 « كئالص

 لّصف ۆس بحاص ِہرْیغَو ناطْلَسلا نم َكُماَمِإ ناك ْنِإَو « كئالص دِعَأَو

 .كالص ڈیئ الو ُهَفْلَخ

 ؛حرشلا

 وله (ُهَفْلَخ َتْیلص ْنَم م فل ةَرْئاَج سما تاَولَمصلاَو) ےک

 ال يِذّلاَو ؟اًماَمِإ وكي نأ حصَي يذلا نَم «ةالّصلا يف ِةَماَمإلا ةلاسم
 و راع

 ؟ ُُتماَمِإ حص

 يِّتأي امك ُهَمَلَخ ىَلَصُي اده El | ناك اإ :ًالُوأ

 ITE ةَيِصْحَم هيف وكي يلا ِهِتاَسْراَمُم ٍضْحَب ىلإ رظن نود

 عْمَج لجأل ٍةالّصلاي رم ےہ نأ ؛ نیلا نع جرخي

 مل ام يصاَعلاَو بولا َنِم ُہدْنِع ناك اَمْهَمَف ءَقّرّتلا مدعو ءةَمِلكلا
 اًصوُصُخ ِةَمِللا مُمَج لْجَأ ْنِم ؛ ُهَفْلَخ ىّلَصُي هلق رفكلا ّدَح ىلإ لص
 يج رْمألا لو ناک ناو سن قا داّيعألاو محلا يف

 .كَئالّص ُد ديمو هفلَح يلم كإف

 ب عفالخ لکم اذه : ناّطْلسم ريغ قيمافلا ماما ناک اإ : ايناَ

 يبس ال



 -_- يناثلا ءزجلا

 فلَح حص الف «ةلاَدَعلا هيف طِرَتشَي ِءاَمّلْعلا ُضْمَب :لّوَألا ُلْوَقلا

 ىَلَصُي ال :اولاق ءكرشلا ںوُد بولا رئاَبَک ْنِم َةريبَك يِتأَي يلا قيماقلا
 .امامإ ُدَحّي الو «لذَعب سیل هلل ؛ ُهَفْلَخ

 حص اَمّنإف هيسفت يف ةئالص حص ملم هلأ ماد ام :يناّقلا لوقلا
 يصاَعْلا َنِم ٌءْيَش ُهَدْنِع ناك ولَو «ٍمِلْسُم لك َفَلَخ ىّلصُيف ُهَفْلَخ ةالّصلا
 .فتصملا مالک ُرِهاَظ اَذَهَو .ةفلَح ىّلَصُ ُهّنإَف رْفكلا نوُذَو «كرشلا نود

RE 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 0 ا ر فلولا لاق 1

 اًذإف « ُهَعَم ذاق كلي هللا لوُسَر م ْعَم 4ظ ةشئاع ةرجح يف  امِهْيَلَع

 ا

o2 

 :حرشلا

 ةرجح يف - امھْيَلَع هللا ةَمْحَر ۔ رمَعَو ركب ابأ ناب نام اَمِْلاَو) : هلو
 نيا سالا فتحا 3 يللا يفوت امل (8 هللا ِلوُسَر حم 4 َةَشئاَع
 مهل رکڈف ؟َنولَمْعَي امو TT هنونِفدي له ؟هنونفدي

 لكما تّحلا كلذ دنع ء'''ٹوٹی تح لا ل هلع نح
 رجح يف - داتا املا يلع 0 حا

 0 ىو وک 7 ٠
 .ةشئاع تيب يف ضَرم ُهّنأل ؛ يؤ م أ ةَ ثئاع

 كِلَدي لّصَحل 0 يِف نيدو ارل نأ : ةبنالا حان
 ؛ هيب يف نفد ِهِتِياَمِح هيئايص لألف رن ىلع سالا مارو ولا
 وللا نَع 20000 اهْنَع هللا يضر - ت هَشئاَع تلاق اذهل

 اهوا مِهئاَيْنَأ روبق يف اولغ ىَراَصّنلاَو دولا أو ,ٍروُبقلا يف
 "7 ءادِجْنَم دب نأ يشخ ْنِكَلو هر َنِرْبَأل كلذ الؤلو» :تلاف نان

 )١( حرش يف يوغبلاو ء۰ 0 يف يديرتلا هاور السنة)٤۸/۱١رقم۳۸۳۲(
 الإ ايب هللا َّنْضَبَق امد :َلاَق دیت ام ايش وللا لوُسَر ْنِم تعمس» لاق ف قيدصلا ركب يبأ نع
 ںی نما ابجي يللا عضوا ل
 )٢( .(019مقرالال/ ١)وِجيِحص يف مِلْسمَو :(1771مقر478/ ١)ِهِحّبِحَّص یف يراخبلا هاور

u صو 



 ك يناثلا ءرجلا

 هم ہہ “ےس 2 ن 7 و 2 o o2 5 ب ٠ کپ داتا

 هّثيب ناكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هيب یِف ِهِيفد نم ةمكيلا تنيبف

o ١ 0 - ٠ 2 8170 7 .٠ ر ز 2 مرم ۳ز 4 َ 

 نمو قرشلا ةه نم دجسملا فيتكت ي يبنلا رجح نأل ؛ دجسملا جراح
 ی َ ےہ هم 2 ہو ہر 7 2 و 7 از ے یب 50 ص

 ديلولا دارآ نأ ىلإ دجسملا جراخ اروبقم هيب يِف ي يقبف ءوبونجلا ةهج
 ےک رم 5 ر ا م واک 8 اک و o همم حرم هاليوم ؟

 ريغي دلع یعاام ٰیلع هيف روکا لَكْذأف نجتسملا ةعيسوت كللادبع نب

 َ تے ےک ر ھم ۲7 مّ 520 0 5 £ I 2 و م6

 ىف وهف الإَو «يوبثلا دجُسَملِل ٍةَعيمْوّتلا ةجحي تلِخذأ اَمَّنِإَو ءائيش ايف

 امل مك «دجسملا ىف او تر یف لاري الل «مالسلاو ةالّصلن ۱ هلع هيب

 یم عك سرا یوم را j 2د ھ وے رم 5 م رت ا وو

 هل ةزيمو «هل اماركإ ءورهظ فلَخ قولوسرلا عم نفد ه4 ركب وبآ يفوت
 م

 ت س م ےل

 يفوت امل مك ء4 ُهَعَم نفذ هَتاَّح يف هَل مزالملا هبحاص ناك هالو ؛ هت

 قولا لوُسَر اهجْوز َعَم اًهترجح يف نفذ نأ ُديِرُت ةشئاَع تئاک هطْرَمُع
 ركب يبأل بلو قولا لوُسَرِل بحل اهذأتسا َرَمُع َنِكلو ءاًهيبأ عمو
 ءاهرسفت ىلع ُهيركآَو  اَهْنَع هللا يضر هَل تْنؤَأَف ءاَمُهَعَم َنْفْذُي نأ اًهئدأَتْما
 رق :ةئالقلا روُبْقلا يه ورهف ءةَرجحلا يف ركب يِبأ َفْلَخ 5 َنِفُدَ

 یم و ٭ شیر هو رت e همك ما لوک ر ھ٤ ٤ رم

 ةرجح يف 5# رمع ربق مث «ركب يبأ ربق مث «ةلبقلا يلي امم كي يبنلا
 مم ۔ےھ وے سم هس مور 2 2 2 ھم سے o 2 ے ےہ 272 2

 ىف تنفد تام امل ۔ اھنع ا یضر  ةشئاعو اھنع هللا ىصر ةشئاع

 ربقو «ىبنلا ربق ةفرعمو «كلذ ةفرحم نأل ؛ كِلَذي ُناَمْيِإلا بيف
 وذم ور 2 7 o ENE 023 هع: فر 189-0

 ملسیو مهروزيو ءامهيلع ملسي نأ لجال ملسملِل ةدئاف اهيف هيبحاص
 2 اک

 ةرايزلا باوك ءَباَوقلاَو رْجَألا كلذب لال ءهیبحاَص یَلَعَو ىلا ىَلَع
 .مالّسلاَو



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 (بجاو لق هللا ِلوُسَر دغ اميل ميس َرْبقلا تين اذإق) : هلو
 رکب وبأ ُهاَبِحاَصَو يي هللا ُلوُسَر َنِفُد ني ٍةفرْعَم ْنِم ةمكيلا وأ ةَرمّللا لَه

 ور
2 

 ويف َتْيلَصَو ّيِوبَلا دجْسَلا تي ادِإ مهْیَلَع ملت نأ كِل رم ءُرَمْعَو
 .ةراَيزلا باو كَان ةيبحاَص ىَلَعَو و هللا ِلوُسَر ىَلَح مست ك

 اَمُهَل ِءاَعُلاَو اَمِهْيَلَع مالّسلا لْجأل ؛ هْيَِحاَصو 4 يللا ةَراَيِزَو

 ِتاجاح ا ٍءاضَق ِبلط وأ ءةكَرَبلا بلو َولُعلا لجأل ال ءاَمُهَل ٍراَفْعيْسالاَو

 َوُه امل كولا َلوُسَر َنوُدْؤُي َنْیّلا نوُيفاَرخلا ُهُنظَي امك ؛ قل وُسَرلا َّنِم
 لْهُأ ْنِم ناك ٌءاَوَس رفَس ْنِم مِداقلِل وه اَمّنِإ ُمالَّسلا ًاضٔیَأَو ءطقف ُمالّسلا

 ُلُخْدَي اَم لوا ْمِهيَلَح ُمَلَسُي ٍرفَس نِ ُمِاَقلاَف ءةتيَِلا جراح ْنِم وأ «ةئيدملا
 ؛ يوبل دِجْسمْلا َلَخَد اَملَک امِهْيَلَع ماسلا ُرّرَكُي الو ؛رفَسلا دعب دلا

 يِرْبَق اوُلَعَجَت ال» :#4 لقي ًالَّمَع كلذ اوُلَعْفَي مل ہل َةَباَحّصلا ّنأل
 ُدَخَتُي الف ءٌرَرَكَتَيَو ُداَبْعُي ام وه دْیِعلا نال ؛ هيلع َنوُدَدَرَتَت :يِنْعَي «اديع
 2 م س م م هميم سال چ آگ و و وم ےک 2ڑ
 ءهيبحاص ىلعو يلا ىلع ملسيو بهذي يوبنلا دجسملا لحد املك ةداع
 0 ٥ َ 57 ٥ ٠ ۳ سس و سوء الہ م

 اذه امْنِإ ءادع هربق داختا نيمو ءِكْرشلا لا ةلييسو اذهو «2ةعدي اذه

0 
 مه م 7 ہ6

.- 
 ۲۶ ےک ا ٥ 7 2 4 سمر و 4 2 07 24 ٥

 هجو لبقتساو یّنآ رفس نم مق اذِإ #  ۔ رمع نبا ناكو « رفس نم مداقلل

 2 واو “ےس مم 7 226 م ے رح ےےر ےگ مكس 2 َ 7 00 ن

 مث (كئاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر ای كيلع مالسلا» :لاقو ( و ىبنلا

 2 مضت رے ک وكس ت و ساو م یم و 2 5 مر

 ركب ابآ اي كّيلع مالسلا» :لوقيو ِهِنيِمَي نع قرشلا وح اليلق رأت
 و 3 ھر مو اگ 3 32 ھ “رب ےہ ود ھ ےہ ے وس وا سو ےن غامر

 مالسلا» : لوقیو اليلق هيمي نع ُرْخاَمي مث ,«ةثاكربو هللا ةمحرو قيدصلا

 ببال ست



 مح يسناثلا ءزجلا

 ےہ 2 ,V2) م یہ و ھ۶ صبح و صر 2 7 یت اک
 دارآ اذإو « فرصنی مث «هئاكربو هللا ةمحرو باطخلا نب ر و اي 38

 لو مم 9

 اَمَنِإ ءَرْبقلا لبقتسي ال هللا وُعْدَيَو َةلْبِقلا ُلبْقتْسَيو ىح هَل َوْعْدَي نأ

99525 

 مقر۲۸/۳)فنصلا يف ةّيْيِش يبأ نباو 20117 4مقردال1/7)فئصملا يف قازرلادبع ُهاَوَر )١(
 (1؟140/0)ىربكلا نئسلا یف ىقهيبلاو ١(« ء۳

 مال



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 بجا رَکْنُلانَع يهّتلاو ءفوُرْحلاِي ْرْمَألاَو :هللا ُهَمِحَر فلو ا لاق 3

 .هاصع و ُهَفْیَس تْفِخ ْنَم الإ

 :حرشلا

 عطس مل إف وراي هيل ارکنُم منم ىأر ْنَم» :ك يِّنلا لاَ
 : یلاَعَت لاق ءنآرقلای ءان امك اتم "يلقي عطتسي مل ا إف ءوناَسِليف

 ہیک سک دوما الل تجرأ وت رح مک »
 ُهَمأ کنی نك تلو + : لاف هِلوق يف امكَو 1£: ناَرْمِع لآأ 4[ راب ووو

 4 توُحِلْفْمْلا مه 2 EEE رگنملا نڪ نوهت ِفورعْلِ ورم ربا لإ ںوعدی

 مطب تتم نومرملاو )+ :ىَلاَعَت لوق يف اًمكو ؛4١1:ناّرْمِع لا

 َةَولَّصلا توُميقيو ركدملا نع َنْوُهْنَيَو ٍفوُرَعَمْلا تروژمای ضع هيو

 ٌدیِرَع هللا نإ دس 2س كلوا :ةلوسرو هللا «نوغيلو هكا بلو
 لورا سکعلاپ مُهّنإف تاقفاتلاو نيالا يفالخي [الا: ولا 4ک کک

 وقفِفتمْلا )6 : ىَلاَعَت لاق «ةّيفاَعلا هللا لاس فوُرملا نع نونو ركاب م ومص د یف ملا

 نع ےس رڪ لپ تک ا وک ہت نو رسم تاقفكملاو
 4 مجدي 0 را نا تروضشو فورعملا وس 4 چر ~4 رم جم 5 -ِ

 .كيردخلا دیعس يبأ نع (۹٦مقر١/۹)هحْیحّص يف ميسم ُهاَوَر )١(

 وو



 ہ قدم مص ع

 قا يف مي ِدْيَأ نوط ال ي قام ا قدما نخ : ينعي

 لك نم مِهْيلِإ بحأ لاملا نالو ؛ هللاي َنوُنْمْؤُي ال مُهّنَأل ؛رفوُرعملا لڈبو

 ؛اکزلا َتوُتْوُيو «ةالّصلا َنوُميِقُي مُهنِإَف تاَئمْؤْلاَو َنْيِنِمْؤملا فالخ ءوْئّش
 اَدَهَو ؛رکْلا ْنَع مهو فوُرثلاِب مرم َمَم ءُهَلوُسَرَو هللا َنوُعيِطُيو
 .داّسَفلا نم عَمَتَجمْلا ريهطتو ِنْیَدلا ِةَماَقِإ لجل

 ويست يف حلي « يفت ال يلع سي : اسلا َلوقَي ْنَأ يفك الَو

 َنِم اذه نال ؛ عاطتسا ام َنيِرَخآلا َمِلْصُي نا ِهْيَلَع لب َنْيِرَخآلا كريو

 : ِنَع هاهو فورم اح رمان كئوكف ءسال ریا ةَداَرإ ْنِمَو حصن

 فورا رك أ ا يَ لح و كي جار أ اذ ؛رکْل

 ًاطَخ ِْيَلَع تيار اِ ٍركْدملا نع رع ُهاَهْنَتو ءةَعاطلا یف ًارّيِصقَت ِهْيَلَع تْيَأر اذ

 لأ وُب امك سيو «ههيب یلَع ريف تو كلب ةر الو ءد مَ

 نومأ يف ذ ُلُخَدَت ٍرَكْمملا نع ء يهنلاو فورم اب َرْمَألا نأ ٌرّشلا ُلْحَأَو قافلا

 e E سا عت کجا « ساّنلا

 َنِم اڌ نأ َنْوَرَيف ناَمْيِإلا ُلْهَأ اّمأ «ٍلِطاَبلا لهأو ؛ قافلا لْهَأ مالك اَدَه

 تاملطلا و ءعفّنلا ىلإ رّرّضلا َنِم ْمِهِجاَرْخِإ ْنِمَو مهناوخٍإل ةَحيصّلا

 لاقو ء۳: رصعلا]#(ِرْبَّصلا ًاوصاوتو يحلب ًاوصاوتو # : ىلاَعَت َلاَق ر ولا ا
 مصر رح ح نی اک ص 7 ريوس حض

 ام كلع ریصاو ركشملا نع هاو يفورعملا ر س :ناَمَقل

 و 7 5

 رصحلا ٍةروس لم ةّيآلا ورلهف ۷: نامقلا# روما عرع نِم كل 501 كباس

| 
8 
 ت

7 

 ا



 يراهيربلا مامإلل ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ٌءيَش هلا اذِإ َريْصَيَو «ِرَكْمملا نَع ىَهْنَيَو هفوُرعملاب ُناَسْنإلا َرْمأَي نأ «اماَمَ

 هّئاَحْبَس هللا َدْنِع هل بس حم لاني امو ئا ليم يف گل ؛ كلل لبس يف
 لاتو را

 يّتلاو فوُرَْلايٍرْمَألا لَا مهیَلَع لقب سالا نِ اريك نأ ولم

 مهبسو ٍةَميِمَّنلاَو «ةبيغلاو ؛مهّيلَع مالكلاي ُمُهنولاَنَیَو ؛رکْنل نع

 ولا ةَعاط يِفَو هللا ليبس يف مهال ؛ كلذ ىلع َنوُربِصَيَف ‹مهیتشو

 يف ٍرْيصقّتلا ىلع كئاوخإ كرنك نأ ةحيصلا نم سل موناوخإ ذاق يفر
 e م ىَلَع ُرِدَقت َتْنَأَو ءِرَكْنملا رمأ يف لاو ءةدابعلا
 ديرُتو ٠ ةا مهل دیر َتْلَآَو «مِهَقَح يف ِریصفنلا نم ا ؛ مههيجوتو

 * اَم هيخأل بی ی مدح نو الو :ٌ لاق دقو جنا م

 ًاضيأ ْنُكَيَلَف ءةاَجَللا بيو ريا كِسْفَتِل بيت تنك اذإف "'هويمفتل
 ا ا ا ا هاذه: يف ن درا

 نإ ودي ا ا كيف ارکنُم مکن ىأر نم :رٹی ہدحلا اہ يف كو يلا اي

 راكثإلل مدل 7 ةَضوف نم وأ ٍرمألا يوك ؛ هيي ُهريْخي نأ عطس ناك

 كيذكو: هو كلا ليزي ویب ُهَريغي هاف ءةبسحلا لاجرك ديلا
 <۔ھہ

 a ءب يف ْنَم ىلع ديلا هل ِتیبلا ُبِحاَص

 ا چ : ىَلاَعَت هللا لاق دقَو ءَِيمِحَر ْنَع ٌلوُؤْسَمَو هيب ب لَهَا ىَلَع عار هال

 5 5 هام رف 7 ه م ص
 .ك5# سنأ نع ٤( 0 مقر 1۷/ ١)هحيحص يف مِلسمو ؛(17مقر1١/ ١)هجيحص يف يراخبلا هاور )١(

 .#يردخلا ديعس يبأ نع (19مقر19/ ۱)هحیجص يف ملم هاَوَر )٢(

 ےس ل ا



 يناثلا جلا

 ء١۲: ميرحتلا] 4[ ةراجطاو نم لآ ام E امان کیلْمَأَو 0: کشا اود وک كا

 .كِتبَي لْهَأي لَكُم ا

 رِکْنُت كإف ةصاح الو ةَماَع ةطلس كل سيو دي كَل نكي مل اإ ان

 نيت « زوجي ال اڏَهَو ؛ةيصَْم هله نأ مارح اھ نأ نيت ناي «ناَسْلاب

 هب را نيو كن ةيرسلا ةحيصتلاب «سرّدلاي ٠ بطلاب روتا
 كن هَعَمٌمالَکلا دْجُي ملو ةَحِصنلا دج مَن اِ نع علب ًاضْيأو ل “<< r و ه ھو کہ

 ,تاقيَهلا لب ؛ةّبسِحا َلاَجِر ْعْلَب ءوديپ رک ةلاَزِإ ىلع ٌرِدَقُي ْنَم عبث

 .ناّسْللاي ٍراَكْنإلا َِم اہ ءرْمَألا لَو علب
 کنت كنف ؛كيذ نم عمت ناک تم

 ركنا سِلاَجَم لر ؛كيلقب هرن «لاحب رَکْنلا ريق م الو ‹كبلقب

 تن جہ
 يف اَمَک اَذَهَو ؛رکْنلا نَع يضّنلاَو فوُرْملاِب ِرْمَألا بتاَرَم يه ولَه

 7 یلاَعَت ةلوقو ہ5: نياغتلا] 4( ملل ام ہللا اوفا )+ : ىَلاَعَت هلق

 ِتاوطخ ا وذهب َتْلِمَع اإ ء7: :ةرقبلا 4 ا a اك هنأ تک
 2 ا 2 2 م ات ادق

 ىلع كذب اتق بقای الو ناسا الو يلب هيا ركل رک | اما

 .«لَدرَخ ٌةَبح ناما نم كلذ ء َءاَرَو سیلو » : هل لوق يف امك ؛ ناَمْيإلا ِمَدَع

2006 



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔۔

 راکنإ ْنِم دبالف ءالص نامي هدنِع سیل هرلقي ركذملا رني ال يرنلاق 9 e وع رو ہ7

 هلق ّدَحَأ حتي الو ءا يلا هيل َدَشْرَأ يذلا ماظّنلا اڈهب كَل ءِرَكْْلا
 4 ا تن ٤ ميال کشا يع معامل أك ) : ىلاعَت

 سيل رکْنْلا َراَكْنِإ نأ ىَلَع لذت ةيآلا وح دَ ساّلا ُضْحب ْنْظَي ء٥۰١٥ : ةدئاملا]

 ٌرِكْنُي الو ءَنيِرَخآلا َّنِم ِهّيَلَع امف هرسفت يف َحلَص اذإ ناسْنإلا ّنأَو «مزالي
 س َرکْنلا
 : لاق < اهنَع ليس امل هڪ قيَدّصلا ركب وُبَأ كلذ نب امك ؛ اه نع

 رم ر ءيفوُرعملاي نرمال او الکو : :لاَقف ؛ ؛ 35 هللا لوُسَر تاس

 ةئرصقتلو ءارطأ قا ىَلَع ُهَّرطَاَتلَو ءديقسلا دي ىلع ندخل ركل
 ےک فوُرْملاب تْرَمَأ اَذِإ كأ ةَیالا ىّنْعَمف '''ءأرصق و قلا ىلع

 أ « ساّنلا لن انآ ؛لقت الو « كيب كليف كلوب لَمْ مَ ؛رکْذل

 مل اذإَف رکنا نع یھٹکو ءوفوُرملاِب رمت لب «سالا هْيَلَع ءيش اذه
 .مهَعَم يِشْمَتو ساثلا لِماَجُتَو كند نم ءيش ْنَع لاٿ الف كم لبق

 | تح ْنَمالإ) : وو

 1 ا

0 e ٦ 7 
 وأ ٠ لق نَا تركلأ اَذِ تنفخ اإ (هاصعَو ةفيس

3 
 ر 7 م موج م 2 ىلا

 نم تفخ اِ ءناَسّللاب ُناَيْبلا يِهَو ةَيناَلا ةَبكرَلا ىلإ ُلِقتْنَت َكَلإَف َبَرْضث

 9 خوش سر رس تک مامإلا د 00

 لكشم حرش 7 يواحطلا ُهَحَحصَو ور نسح) ا لاق ء۰۱ )یربکلا

 ۰ ١/۳ )راثآلا

 سس یس سم باب تا



 تحت يناثلا ءرسجلا

 سو 7 سه مص م سم وهم ام 1 0 ro2 با مے

 ال ءاَهْنِم كعَتمَي دَحَأ ال ویلَمَو َةَكِلاَثلا ٍةّبترملا ىلإ ُلْقَتْنَت ؛ ناسللاي ناّيَبلا
 2 5 4 2 7 e یک 22 07 ہت 0 2 3

 هللا الإ ببولقلا يِف اَم ملعي ال هنأل ؛ىبولقلاي راكلإلا نم عمي دَحَأ

 .ىلاعتو هئاحبس
8 

995 



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 َنْیِعَمْجَأ هللا داّبع ىَلَع ُمْيِلْسَلاو : هللا هَمِح ر فلولا لاق ۷

 :حرشلا

 لاق ممتي اَميِف مالّسلا ءاشفإ ۽ ْضْخَب ىلع مِهِضْحَب َنْيِمِلْس ای و

 ن اا اس يحس م رح اَذِإَو # :  الَغَو لج - هللا

 لع ايس ابوي مشلع رتل ادق: ىلاَعُت لاو ۸1: ءسال 4م ایم یش دی
 نيمو نال ؛ ٍضْخَب ىلع مُهَضْعب مسي يي ءء٤ روثلا 4 مَ ا
 هللا نومي موي َنْنِمْؤلا ةّيحَت ْمالّسلاو دج اولا دس اكو ةَدحاَولا سفاک

 :٤ ٤[ بازحألا] 4[ س دول موي مهتم # : ىلاَعَت لاق ؛ ىَلاَعَتَو َُئاَحْبس

 نودریو هميِلستو ةّمالك َنوُعَمْسَيَو ٠ ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبس ۔ ۔ ِمِهْيلَع هلل مل

 لها كيڌكو .مالّسلا كِّهَو السلا تن مُهللا ول تن ماسلا ولع

 يف ماللسلاب أضْنَب منَ يحين مهي انيق مالم اھل مت وما
 ,N NS ؛ ةنحلا

 نیلا يف امك < ما نجلا لوځد باس نم مالسلا ' ءاشفإو

 ؛ ماين ساّئلاو ليلا ىلصو ,«مالسلا یمن ءماعطلا لا دا نأ »

 او دتا واک مالسلا ُءاشفإف ' «مالسي ةّنجلا لَخَد

 يف يمرادلا و ٥ ۲٤۸( مقر 10۲/٤ )هننس يف يذمرتلاو ؛(٥/١٥٥)دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 ىلع كردتسملا يف مکاحلاو ء(٣١۱۳۳مقر١/٤٣٤٤٤)ہننس يف هجام نباو «(١537١مقر 5 /١0 ١)هنئس

 نب وللا دبع نع مهريغو EY) -۔:۳۱/۹)' ۃراتخلا يف يسدقملا ءايضلاو (٣/۱۳)نیحیحصلا

 لوسر مق هللا لوسر ٌموَقليِقو «هيلإ سانلا لَا يدا ل للا لوس مَ مَ : لاق مالس

 ُتْفَرَع ا هللا لوسر هجو تبقا املف ءويلإ رظلأِل سانلا يف تنحف ت هللا لوسر مق ذك هللا
 - ءمالسلا اوشفأ : : رسالا اھ : :َلاَق نأ هب َمّلَكَت ءيش لوا ناكو وہاڈک جوب سيل ۀهجو ذأ

 ب!!! ل اب



 ْنِم نال ؛ ْمكْيَلَع هللا مسا نأ: هانم لیقو ءةمالَسلاب َنْيِمِلْسُمْلل ءاَعُدلا ياو
 ءَكْيلَع هللا مسا :يأ (مُكْیَلَع مالل : : تلق اإ مالّسلا هللا ِءاَمْسَأ
 لاق وللا رشنت ةميظع ةملك ولهف < ؛ ىَلاَعتو ئَحبُس السلا َوهَ

 ملأ الف ءاوُباَحت يح اون الو ءاونهُم ىح ةئجلا اولخدت الو : 4

 مالّسلا ُءاقفإف مکتب ماسلا اوشفأ ؟مُكبياَحَت ُهوُمتَلَعف اإ ٍرْمَأ ىلع
oو 6 وا و ع ف و  

 راص ٍ,ءكيَلَع ْملَسُي ملو ميم كيقل اإ تْنََو ءبولقلا يف ةبحملا تروي

 لار كّيَلَع مل اِإَف ؟يلَع ْملَسُ مل ادام : : لوق يش هيلع كيس يف

 2020 َے

 الفأ » لب ہلوَق قادم اذه «ُهَيييَحَأَو هپ تنئأَنماَو ؛ كيسفُت يف 7
 تک مشياحت هوم اإ رم یلَع مك
 فيك ءهللا كایح :َل وقت نأ يفك الو ؛َنيعِلسْلا سوت يف مْيِظَع رآه

 مالسلا :َتْلَق اإ | «مالّسلل ةَعياَت ظافلألا وره E تّيَسَمَأ فيك ٠ ؟تحبصأ
 ۸٤ہ

 «كيذ هبه امو ؟تحبصأ فيك ء؟كلاح فك : : لوقت 7 كإف ٠ ءٌمكيلَع

 ءامیإلا امن "روما ةي وله نذل ؛ للاي ءاَميإلا يک ل كِلذكو

 كبي فوتو ظفللاب هلع هيلع مس تن َكلأَف اديب هلع ملَسملا ناك اذ ِدّيلاي
sco نإ 

 افر هلع رز ا وا ملت كلا ريك

 اج و

 نس فر :يذمرتلا لاق؛مالّسةَّنجْلا نولُخْدُت ؛ ماين ُساّقلاَو اوُلصَو 2 ماَعْطلا اوُمْطَاَو =
 .يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو ' حیحص

 )١( ةريره يبأ نع (٥٥مقر١/٤۷)وحٔيحّص يف ملم هاوَر .

 الد : :َلاق و هللا لوُسَر نأ اظ رباج نع (٢۱۰۱۷مقر٦/۹۲)یربکلا نئسلا يف يالا یور (۲)

 حتف يف ظفاحلا لاق هةراشإلاو سوورلاو فكألاب مهمي إف « ىَراَصنلاَو دوها میل اوم

 هايج راسب یئاَسْنلا هجرت (5/11١)يرابلا



 یراھبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب یراقلا فاحتإ ۔۔۔

 يِف ِةَعاَمجلاَو ِةَعُمِجلا ةالّص كرك نمو: هللا هَمِحَر فلولا لاق ۸۷

 جور اي هَل ةَقاَط ال ضَرَمَک :نذعلاو عام وهف ٍرْذَع ريغ ْنِم ِدجُْسلا

 .كل رذُع الف كلذ ىّويم اَمَو ءمِلاظ ناَطْلُس نِ وفٴوخ وأ ءدجْسَلا ىلإ

 :حرشلا

 رع ٍرْيَغ نم دجْسَلا يف ِةَعاَمَجلاَو ِةَعُمُجلا ةالّص كرك ْنمو) :ُهلوَ
 َنِْعِلْسلا ةعاَمج ُلاَرَيْغاَو «َنْيِمِلسمْلا ةَعاَمَج ْنَع لرم ال ؛ (ٌعولتبم وهف
 دكا كلڌكو ؛ لا ىَلَع ضْرفَو او ةعاَمحلا ةالصَو عدي دودشلاو

 عم ةعاَمحلاو ةعمجلا ضحي نأ مِلسملا ىَلَع بيف مما الضام و

 ةَعُمِلا يف ةالّصلا يف َنْيِمِلسْلا ةَعاَمَج ْنَع لري الو يملا
 او ةعامجلا دام نذل ايى بال اتا يف ةالّصلا نال ؛ ٍةَعامِجلاَو

 لوُسّرلا ّنأل ؛ اضٔيَا بدوي لب ءاَهَكَرَت ْنَم مايو «ٍمِلْسُم لَك ىَلَع ْضْرْفَو
 اَمَو :َّلْيِق ِرْدُع ْنِم الإ هَل ةالّص الف ْبِحَي ملف ءال حمس ْنَم» :لاَق ٹاق
 ."”«ضَرَم وأ فوَخ» : لاق ؟رذعلا

 يف مكاحلاو /57١7(« ١)هننس يف ينطقرادلاو ؛«(001مقر61/1١)هنئس يف دواد وبأ هاَوَر )١(

 .هب امهنع هللا يضر سابع نبا نع (7/0/7)يقهيبلاو ء(١/٤٤۲)نیحیحصلا ىلع كردتسملا

 هححصو ((74١١مقر# 0/0١)هحيحص يف نابح نباو ء(۷۹۳ مقر١/٢٦۲)هجام نبا هاورو

 نم الإ هل الص الف هاي ملف َءاَدَنلا عمس نم" : ظفلب هنع ء(٢٢۲ -۲۳۹/۱۰)ةراتخملا يف ءايضلا
 . رذع

 a ٦٣ذ س سس سس لب



 ل يناثلا ءزصجلا

 نم دجُْسْلا نيو هب ام هَل رکی ل يللا ىلإ ىمْعَأ ُلُجَر َءاَج امو
 يصب نأ هل صرب نأ يلا نم ْبلطَو ُمِئالي ڈاق ُهَل سلو قل
 20د :َلاق مَن :لاق (؟ءاَدثلا ْعَمْسَت لَه» : إي هل لاق ؛ ويي يِف

 ءاَدْنلا حمس ْنَم» :َلاَق اَذَهِلَو ؛ ْفلَخَتَي نأ هغسي ال َءاَدنلا ْعَمْسُي يزلاف

 : لبق يفّنلاَف ءةحِبِحَص ُرْيغ ُهًئالص رع ْنِم الإ ُهَل ةالّص الف بجي م

 ؛ةَلِماَك ةالَص ُهَل سْیَل ينعي هل ةالص ال» :لیقو ءةَحّصلِل فَ نإ

 هَل ناک اإ الإ هئالص حصن ال هنأ ثيدحلا َرِهاَظ “کلو ؛لاَمَکلِل ُيَفّنلاَف

 ؛ اهل ىَداَتُي ُتْيَح دجْسَلا يف ةَعاَمحلا ٍةالص ِبوُجُو ىلع ْلْیِلَد اَدَهف ٌرْدُع
 الل اغ هللا یقلَی نأ هرس م : دوعسم نب هللادبع 1 اذهلو

 مكيبتل عرش هلل نإ نب یاب ُثْيَح تاوّلصلا ِءالوَ ىَلَح ْظِفاَحيَ
 ؛ مكتوب يف مُكيلص مكلأ ولو «ىدهلا ننس نم هو «ىدُهلا نس

 ناك ذقلَو ءِقاَفْللا موُلْعَم قِفاَم الإ اهْنَع ْفْلَخَتي اَمَو اتشيأر دقلو «مُكلَلَصضَ

 ناک اذكه فصلا يف مقي ىح ٍنْيَلجرلا نيب ىَداَهُي هي یوي لجّرلا
 عيطتسي ال يذلا ضيرلا ىح «ةَعاَمحلا ٍةالَص ّعَم كي هللا لوُسَر ةباَحَ
 نأ مهيليل ؛ فصلا يف َماَقُي ىح نيلجر نيب ُهَئوُداَهُي هپ َنوُنَأَي يشل

 .ةيحأو ةَعاَمللا الص

 مص
9 

. 
 ةريره يبأ نع (107مقر١/407)هِحّيِح 1 يف م و ہار

)١( 

. 
 ةريره يبأ نع (٦٦٥مقر١/٤٥٦٤)وي ب 3 يف مِل 0 ار

(۳) 

 ےس



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ب َلاَق ءیقاَفللاب ٍةَعاَمَجلا ۃالص ْنَع َنْیفَلخَتُلا فّصو ك یبا
 2 رْجْفلا ًةالصَو ءِءاشعلا ۃالص : َنْيقِفاَنملا ىلع تاّولّصلا لقتأ»

 اَمَنِإ )+ : ىَلاَعَت لاق ۃالّصلاب َدِجاَسمْلا ُرُمْحَي ْنَمِل ناّمْيإلاب هللا َدِهَشَو

 ناو َةْرَلَّصلأ ماقَآَو رجلا رولو اب سمات نم وا دیس رک
 .[۱۸ : ةا 4م 2 لإ شڪ لو ركل

 طبعي ْنَم ىَلِإ تلی وأ ءاهب لَها الق مْبظَع اهرم ةَعام ا ةالَّصف
 2 َ َ ۶م 7 - 2 2

 ‹ةبجاو تسيل ةعامجلا ةالص تئاك ول ؟دِجاّسملا تيب اذإ اًداَمِل ءاَهْنَع
PES 25 و 2 7 1 مك يم ا ا ہو موك 07  

 َںوندؤلاو ةمئألا اهل بتريو تاقفتي ىئبتو اهيلع قفنيو دجاسملا ماقث اًذاَمِل
 5 مان ےک 2 7 £ هم ق امل “6 مک مہ هرم 8

 ةَبجاو ةعامجلا ةالص نأ ىلع لدي اذه ءال ؟ةنس اھنآ لجأ نِم له ؟اًداَمِل
 در ک َ . ٦ کھ 3 9 م م26 سا مدرب سک 0 ء0

 هبلتلا بجيف ؛وبچاو لجأل تين اَمَّنِإ ‹ طقف ٍةنس لجأ نم دجاّسملا نبت مل
 رر و o2 ےس 7 ]ج۰ 2 ےب ۶ ر

 ةفِلاَخملا لاّوقألا نوذخأي َنيِذلا ِءالؤه نايه ىلإ تفتلي الو ءاَذَهِل

 ِءاملعل . | لاوقأ : لوقت ءِءاملعل ا لاّوقأ وله :نولوقيو اَهَتوُعَمَجَيَو ليلدلل

 .ساّنلا لاّوقأ عاب ۔"٤و ےئل | ال لْيِلَدلا ابنا بجاّولاف ٠ ُبیٍصُتَو ٌیِطْحُ د ہا و

 نع (١10مقر4:51/ ١)ِهِحّيِحّص يف ٌمِلْسُمَو :(777مقرا 4/ ١)وهحْبِحَّص يف يراخبلا هاور (۱)
 .هطة ريره يبأ

 )او لل



 يناثلا ءزجلا

 SS :4 لاق قمح | ةالّص كرت نمو ) : ُهَلْوَ
 مهِعذو ْنَع ٌماوقأ َنَيهتْيلِ» :َي لاقو ء'ہبلق ىلع هللا | می انو انواَهَت
 .'نْفافلا نم روكي مک «مهيولق ىَلَع هللا نمي شل دقن

 وأ فوَح» : لاق ٍثيدحلا ٍرِخآ يف امك ؛ ضمك :”ةثلاو) : : هلو

 ىشخي وأ ء قت ىلإ باَهذلا نِم ناسنإالا قوعی يلا ضرما (ضرم

 “رم فو وأ ءةیضَرَم يف ديزي روم فلا وأ 4 كا ۃدایزل

 فو وه الإ انج سیلو ققَحُم وفوک < ؛عّبس ْنِم وف و رن

 ردع هل اذَهَف «وي كيفي عبس ُهْصِرَتَي وأ ودَع ُهْصِرَتعَي قْيرطلا يف نشر

 داع هل ا اقسام 1

 رے 2

 ۳ أ

7 

 هتیب يِف يلصي

 ؛(۲۷۷/۱)ٌدواَد وسُبَآَو ء(١/١٤٥٤٥)ہننس يف يمرادلاو :(474/)ِدتْسملا يف ےّمْحَأ ءور )١(

 ,(190١١مقرالةال/ ١١ هجام نباو تسحو (۰ ٠مقرالالا7/1)يذمرتلاو

 يف ةميزخ نباو ء(۲۸۸مقر۸۱/۱)یقتنملا يف دوراجلا نباو ,(119مقرح/7)َيِئاَسَّنلاَو

 يف مكاحلاو :(77/87مقرا 7 /1/)هحيحّص يف نابح نباو (1807/مقر١ا/7/7)هجّيِحص

 لاقو ءنسح ثيدح :يذمرتلا لاق ؛«يِرْمَّصلا ِدْمُلا يبأ نع مهريغو (۱/٤١٦)كردتسلا

 هقفاوو ملْسُم طرش ىلع حيحص :مکاح لا لاقو ؛ نسح ہدانسإ :ماكحألا ةصالخ يف يوونلا

 . يبهذلا
 ٠  5ما مروف ل o2 7 7 a فی و و

 ) )۲.اًمُهْنَع هللا يضر َةَرْیَرُم یبأو رمع نب هللا دبع نع (٦٦۸مقر٢/١۹٤)وِحْيِحَص ہچ هحیحص يِف ملسم هاور



 يراهيربلا مامإلل ٌمثسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 الق هی دامي مَلَق ماَمِإ فْلَخ ىَلَص ْنَمَو :هللا ُهَمِح ر فلولا لاق ٥1

 .هل ةالص

 الي بْلَقلاَو ناَسَللاو دْیلاپ رکْْلا نع َء يهْنلاو فورغملاب رمألاو ء٦٥

 :حرشلا

 اذه نال ؛ (ُهَل ع الف بلا ملل اَمِإ َفْلَخ ىّلَص ْنَمَو) :ُهَلْوَ
 لَهَا َنآلاَو <“ ”«هي متویل م توا لی او: 6 لوُسّرلا لٴوقِل فلام

 َنْيِواَن مُهف اولّص ْنِإَو ٠ نیلا عم نوصي ال وريف لالّضلا
 نیسحّتَو ا يلَصُت ت تنَأَف «ةكدحملا عدبلا نم و لَه ءداَرفْالا

 .دجاَسْلا ٍةّمِئأي نظلا یت الف < ياب نل

 الي لاو نسل دلا رکنا نع ياو فوت رمألا#» لوف
 ىلع و رکْنْلا نع يُهَنلاَو فوُرْملاب مالا ؛ بوجو نایب قبس (وفیس

EES DS 
 !ركنلا ِنَع يّهلاَو ِفوُرْملاب رْمَلا َنِم اذَه :َاقُيو ناَطْلسلا ىلع فيلا

 ۶ھ رو سم ےمہہ

 نإ تم «ناطلسلا ىلَع َهوُجُرْخ ةلزعملاو جراوخلا بھذم اذه

 نع (٤١٦مقر۳۰۸/۱)وحْٔیحّص يف ْمِلسمَو ء(۳۷۱مقر۹/۱٢۱)وِحٔیحّص یف يِراَخْبلا هاور )١(

 .ہلظسنآ
 (۱۲۸/۲)یقبس ام رظنا )٢(

 صو 5



 ےسس يناثلا ءزجلا

 7 3 وع 2 o سوم 2 هُ و ے6 ص ص ہک 7 <2

 نال 2هسفن ٌركذملا وه اذهو !ركنملا راکنإ نِم اذهو ‹ قيساف ناطلسلا

 ما 2 221 ھو یک وو یم ںی ٤ ال خحے ہی. یھ 7پ

 امو ‹لوسرلل ةيصعم هنأل ءهسفن ركنملا وه رمألا يلو ىلع جورخلا

 ٤ a 3 م 9 ۰ o2 2 َ ہہ رم ر

 یرھو ؛ نمالا لالتخاو ءءاَمدلا كفس نِي ميِظعلا ررضلا نِم هيلع بكري

 d٤ ت 27 هم ب 0 2 م اء و 7 رو 0. 7

 نال ؛ هتفلاخَُمو ِهِييِصَعَم ىلع ربصلا نم دشأ ‹ ةميظع ساق ‹ةملكلا

 هررض اذهف فيلا هيلع جورا ام ءطقف هيلع هرَرض ََُفْلاَخُمو ةَيِصْحَم
 :ِةلَْعملا لوصأ نإ ؛جراَوخ او َةَلرَلا بهدم اهو «َنْيِمِلسمْلا ىَلَع

 ىلع جورا كلذي نودیریو ءركذلا نع يهْنلاَو وفورعملاب رمألا : الّ

 .ركنملا نَع يْهَّنلاو فوُرْماب ِرْمَألا َنِم اَذَه IT «روُمألا ٍةالُو

 ِءاَمَْألا تابثِإ ّنأل ؛ تافّصلاَو ِءاَمْسَألا ين : هاتعمو « ديحوُتلا :ًایئاگ

 .مُهَدْنِع كرش تاقصلاو
 َرَدق هللاو هللا ْمُهَبْدَع ول :نولوقي ؛ِردَقلا يف :ُهاَنعَمَو «لذعلا :ًاثلا

 هْنِإ :لاقي ال ةريبكلا بِكترم نأ يهو «نيتلزنملا نیب لرل : ًاعيأَر

 .نيتلزنملا نيب ةلزئملاب وه لب «ملسم ُهّنِإ :لاقي الو «ٌرِفاَك
 3 05 و 8-62 و )"ےس رر 7 5 0 7

 .كرشلا نود يتلا ةَريبكلا بكرم ريفكَت وهو ؛دیعولا ُذافْلِإ :اسیاخ

 و و

 و



 يراهبربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ہہ ھو ھ حصہ r~ ها و مم مس ٴ وہ ا ور اگ ےک

 .ةبير هنم رهظي ال نم نيعلسملا نم روتسملاو : هللا همحر فلم ا لاق “ 3

 :حرشلا
 مم ٤ رم ٠ ل هم اس. هي ع ٠ْ و

 يف لصالا (ةبير ُهْنِم رهظي ال نم نيملسملا ْنِم روتسملاو) : هلوق
 نیلا ايات ر : ىَلاَعَت هللا لاق ء مِلْسملا كيخأي ٌنظلا ىس الو ءةلاَدَعلا ميما مما سے ےہ ا ا می 2 م ڈ3 7 2ء ى. 2
 ص ےس اص عج یس کے r و ف ی اخ یگ ع ےہ ور ےمص م راس ل

 مُكَضْمَب بتی الو اوج الو نإ يلا صعب تإ ّنظلأ نم ارك اونجا أوُنما+
 ao A ع2 20 هال و ع عض ع
 ناف ٌنظلاَو مكايز» :  مالسلاو ةالصلا هيلع  لاقو 1١7 :تارجحلا] 4 اًضعب

 ص

 3 2 سم 0 ہم ا سو ےس 7۳ هه ر ع 7 : 3

 نظلا نسحأو هللاي ذعتساو « سفنلا ثيدح : يأ شیوا بدك نظلا
 34 0111 جرم وس وس a ته ” گرے ص رک ےہ 02 ۹

 كإف «ةظحالم هيلع مِلسملا اَذَه نأ كل تبت اذإف «َنْيِمِلَسملا كناوخإب
 ۵ و ا ےس سرم ٠ رم چو سمر : e 2 سو ےہ اگ 48
 ایدلا يف هللا هرس الم / رتس نمو» : 25 لاق ‹ هيلع سس دو ارس هحص انث

 هَحِصاَنُت نأ كّيلَع لب ءسِلاَجُلا يف هب
 يس ماو

  (Dee۔ ۰ و o م
 رهشو هحصفت الو «ةرِخآلاو

 © رےہ ورور <” سرور ٥ ہہ

E E 

 )١( يف ٌمِلْسُمَو ء(۹٤٤۸٥مقر٥/۱۹۷۱)جٔیحّص يف ُيِراخْبلا ُهاَوَر صّحبٔحو)٤ /۱۹۸۵رقم۲٥٢٢(

 کریم يبأ نع
 (1080مقرا997١/ ٤)وحٔیحّص يف ٌمِلْسمَو ء(۲۳۱'مقر٢/٢٦۸)وجٔيحّص يف يراخبلا هور )٢(

 .ةريره يبأ نع

 سس



 نِطاّبلا ٍمّلِع ْنِم ٌداّبعلا ُهاَعُذا ملِع لکو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 13

 نأ ٍراَحَأل يبي الو «ةلالضو ةعذي وهف ءونسلاو باتكلا يف دَجوُي مل
 هيل وُعْدَي الو ءهي َلَمْعَي

 ؛ حرشلا

 :نولوقي نیلا مِهرْيََو ةيلياَمْسإلا نم ةیطاَبلا دنع نِطاَبلا" مل
 ُرِهاَظلا اّمَأَو «مهصاوح الإ فری ال ْنِطاَبلا ءاّئِطاَيو ًارِهاَظ صوُصُنل نإ
 :ناض نقف اعد رمق اغلا والاب دارلا نولو مالا دنع دف
 ةاكّزلاب ُداَرملا :َنوُنوُقَيو «ِةَلِفاَثلا ةالصَو سْسَ ا تاَوَلّصلا دارا َسْيَ

 ا وک ر ھر سم و سک ےن نوکر ت 2 o 0 2 ےک

 دارملا :نولوقيو «لاملا ةاكر دار ا سٔیلو سفّنلا ةَیِقَْتو سفّنلا ةراهط

 يرسل تامّظنلاب َنومَسُي مُه َكِلَدِلَو «ْمِهبَهَدَمَو مِمِراَرْسا ْمْنَك ماّيّصلاب
 ىلإ َباَحللا دارنا َسْيَلَو «مهخياشم ىلإ باَهَذلا ُهاَنْعَم جلا :َنوُنوُقَيَو

 .ةرمعلاو جَحلِل هللا تيب

 ءاَمَلعلا ىَلَع ملَعَلاِ الإ ُلُصْحَي ال ُمْلِعلاو «قَحلا نَع َةَلالضَو ءِنيّدلا

 : هللا ُهَمِحَر  ميقلا نبا لوقي اَذَهِلَو ؛ َنيينابرلا



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ناَهَِتُم بسیکرُتلا يف ناَرْمأ  ُهؤاغِمَو لاق ٌءاَد ليج او

 “يتابرلا مِلاَحلا كاد بيبطو ٍةْئُس نِمْوَأ نآرَقلا هو

 يلا نِطاَبلا مّلِع الو «ماّهْلإلَو قوڈلای ُمْلِعلا َسْيَل «مْلعلا َوُه اَدَه
 لوُسَر ٌةَباَحّص ُهَلاَق اَمَو ءهِلوُسَرَو هللا ٍنَع َءاَج اَم ملا اَمّنِإ «ةّيِنِطاَبلاَدْنِ
 سيو َلالَضَو ُلْهَج َوُهَف كلذ ْنَع جرح امو ءمْليلا َوُه اته دي هلل
 .ىَّدُه الو اًملع

 ْبِحَي لب (هْيَلِإ وُعْدَي الو «هي َلَمْعَي نأ دّحآل يغبٽي الو) : هلو
 نوري نيذلا ةيفوصلا ِتاحطشو ٍةيفوصلا تاغّرَ نِم هَلاَل ءاذه نم رذحلا ساو سام رس ه.- ER َ ا م 2 lro 1 ممم 6م وہ
 نوفي ال َنْیِذلاو ماوعلل اَ اَمَّنِإ ءةَنسلاو باّتِکلا يف سيل مليلا نأ وو ےن و و م سم سما 8 َ و وک وک ع
 2 اہ د رس

 .ةَقیِقح ا ملِع لَهَا َمُهَف ءہللای ٌنوُفِراَعلا اّمأ « ةعيرشلا مْلع اَذَه نومَسْيو
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 .(ىسيع نبا حرش عم ۔۳۸۳/۲)ةیجانلا ةقرفلل راصتنالا يف ةيفاشلا ةيفاكلا )١(

 و



 ل يناثلا ءزصجلا

 اهنا لُجَرِل اًهّسْفَن ْتَبَمَو رم | اًمّيَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 31
 لل صا © سا اة

 .قاَدَصَو لدَع ْيَدِهاَتَو يلوي الإ « ايش اھٹِم لا نإ ناّبقاَعُي هل لج ال

 :حرشلا

 :رطوُرشب الإ حصي ال حالا

 : لاق ءاهتابصع ْنِم ُبْیرقلاوُهَو ءاَهَل ُدتْحَي يذلا يللا : اهن
 اًهيسفَتل َدِقْح رحت نأ ملز وُجي ال ۰ لذ يَدِهاشَو يلوب الإ خاک الد
 اهو داف اهداف ا فل ْتَدَقَع ناف وا ا أ دیا ل:

eاسفل َدقْحَت نأ ةارملِل روج هلآ ةف  
 رك هيلع اَملَو ليدل فام بَعْدَ م انه نل ؛ يلولا نوط رشي

 الو ءال حلمي ال لجري قلعت اًميرف ةريصاق ةأرملا نالو ؛مْليلا زنا

 رمل در در كِلْذِلَو هةاجاغ طو ٍةَفطاَح ةا اهلل 4ا ار حص
 : ىَلاَعَت لاق حاكتلاب َلاَجّرلا بطاح ۔ الَعَو لج  هللاو ؛ يلولا ىلإ

 َلاّجرلا رَمأَف ءِلاَجُر رال باطخخ اذه 1*8 :رونلا 4( کنی یا اکا )+
 الإ حاكي ال» :ثيدَحلاو «جاوزأ ْمُهَل سيل َنْيِذلا يِنْعَي ىَماَيَأْلا حاكلإي

 يذمرتلاو ء(٥۲۰۸مقر) دواد وبأو «( /۳۹٣ , ٤١١ ؛)دنسملا يف دمحأ مامإلا ُهاَوَر )١(

 نع( / ٢ )راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ( ۱۳۷ /؟) يمرادلاو )١/ ٦۰٠٢۔ 58١58(.,



 يراهيربلا مامإلل ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 نْذِإ ريخي وک ارم ا : : ثیرلح يِفو ''لّدَع يدهاشو يلوب

 ام نوک يلولا كارم ت رھپ «لِطاب ؛ طاب اھُخاكََف اهيو

 نمو ءاّيِلوَألل ْباَطِنلا «ْمكاَنأ اإ : 6 لاو ؛بَعالَنلا رم اھل اًئيِصَح
- 

 ما 9 رپ اج ہہ *2

 يلولا حمي نا : لضعلا نع یھت هللاو 3 0و هَتئاَمََو هي هئيد نوضرت

 نوک نأ َدبال نکو دب أ ىِفكَي الو ءوی هي تضر ءافك نِ هيوم

 es ىَضْرُت انأو ًاَنُك نوک نأ : نيرمألا َنِم دال اض افك

 ِفِطاَوَعلا ُتاَبِحاَص ُءاَسْنلا اًهفِرْعَت ال لولا لها 0ا الإ هنرن ھم 2

 َدَه لُجَرِل اًهَسْفَت ار ا ةَبِع (لُجَرل هست ْتَبَهَو وار | ايأو) : ةو
 ْنِ o خا پی دس ءا لوُسّرلاب صاح

 نال ؛ 10٠ :بازحألاا 4 نيم َنيِِمّوَمْلا نو سو نأ یا دارآ

 الل يلو لوُسْرلا
 هَلإَف اَهّيِلَو نڏٳ نودي ُهْنَجَوَرَت نف (اعيَش اًهْنِم لان نإ نابقاعي) : هلو

 © رت سو راى 2

 .دساف دقعلا اذه نال ؛ كلذ ىَلَع ناَبقاَعُيو اھت ق قرعی

E E 
 يذمرتلاو ء(٥۲۰۸مقر) دواد وبأو ء( ٤ / ۳۹٣ , 5١ )دنسلا يف دمحأ مامإلا هاَوَر(١)

 ( ٢ / ٠ )راثآلا يناعم حرش يِف يواحطلاو (۱۳۷ / ”) يمرادلاو «( )۲۰۳/۱ - ۲٠٢

 .يرعشألا ىسوم يبأ نع
 «( ١ / ۲۰٤٢ )يذمرتلاو ء(۲۰۸۳مقر) دواد وبأو ؛(٦/۷٦)دنسلا يِف دمحأ مامإلا هاَوَر (؟)

 .ةشئاع نع (؟/ ٢ )راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو ( ۱۳۷ / ۲ )يمرادلاو

 يف مصاع يبأ نباو ء(۲۰ مقر ۲۹/۱)ینکلا يف يراخبلاو )6 /۳)ہخیرات يِف نيعم نبا هاور(۳)

 ىنكلا يف يبالودلاو ١80 ٠(. مقرا 96/7)ِوْيَئَس یف يِذِمْرَتلاو O داحآلا
 «بيرغ نسح ثیِلَحا : : يِذِمْرتلا لاق ء(۹٥۱مقر ۷/۰ )١/

 ب 6مم ل ےس

 ےس ص

۲ 



 ےس يسناثلا ءزجلا

 ْنِم دَحَأ ىَلَع ُنَعْطَي لُجّرلا َتْيََر اذإو : هللا ُهَمِحَر ُفّلَوْملا لاق 1

 لوق بجا یخ باص کما نار وج

 مِلَع دقف « 3 اوكي يِباَحْصُأ كد اًذإ» : : 8 وللا ِلوُسَر لوق ؛ووُس

 اريح الا موف لمَ هيوم دْهَبِلَنّژلاّنِم مُهْنِم ثوكي ام لك بلا
 و "أريح الإ مِهْيِف اولوقت ال «يباّحْمأ اوُرْد» :ُهلوقو
 دَحَأ نم ُهْعَمْسسَت الو «هملع كع باغ اَم مالو ءمهيرح الو ‹«مهِللَر ْنِم

 .تْعِمَس نإ َكِیَلق كل ُملْسَي ال ُهَلإَف ءهي ُثدَحُي

 ق

 م6

 :حرشلا

 فام يِف نوط ْمُهَ قافثلا لْمَأَو « ءلالضلا لَهَا ِتاممالَع 7
 َناَمْيإلا رِهظُب َقِفاَنُم وهف م 4+ دہی نمو 0000 دبي مال ٠ یوم

 ؛ ثيراحلا يِف امك ؛ "قاق مهم ہس ہو ناَميِإ مهب (LF نال ؛ تا کر

 ہللادبع نع (۱۰۸/ ٤)ءایلوألا ةيلح يف میعن وبأو ء(۱۹۸/۱۰)ریبکلا مجعملا يِف يناربطلا اَور( )١
 نبا ثيدح نم يناربطلا هاور ": )20/1١( 'ءايحألا جيرخت ٭ يف يقارعلا ظفاحلا لاق «ههضدوعسم نب
 . "نسح دانسإب دوعسم
 يف يِاَسَّنلاَو «(777/7)دّْملا يف ُدَمْحَأ ُماَمإلا ىور ٌنِكَلَو ؛همامتب اذَکَم هجرخ ْنِم دجأ مل (۲)

 نأ 5# سنأ نع (راتسألا فشك -۲۷۷۹مقر)ہدنسم يف رازہلاو ء(۳٣٤۱۰۹مقر٦/۲۷۱)یربکلا
 دمحأ هاور» : )10/1 ٠)دئاورلا عَمْجَم يِف يِمكيملا لاق ««يباحصأ يل اوعد» : لاق كِل يللا

 .«حيجصلا لاجر هلاجرو
 نع (٤۷مقر٥۸/ ))وچیحص يِف ميلسمو فا ےک و ع يف يراخبلا ىور نیر

 ُهاَوَر هاورو « قالا يآ مُهْضْْبَو ء«ناَمِولا ةيآ ٍراصلألا ؛ بحو :لاَق هن ئی یبا نع ظر

 اخبار نع Yo) مقرا 0/ ۱)هح حص یف مِلْسُمَو ء(۷۲٥۳مقر۱۳۷۹/۳)هحٔیحص يف يِراَحْبلا
 30 «ّقِفاَم الإ مُهضْفْ الو نِمُْمالِإ مُهْيِحُي ال راصنألا» : لوقُي لىلا تمس : لاق
 .ۃہللا هك 0 با مهضْخِبَأ نمو ہللا هح

 الا حت



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ميلا ءهووأو 207 ؛ ُهَعَم تارا وا 27 اوما َنْذْلا مف
 نري دبالو ءراصنألا م ماو صو اووآ ریذلاو ؛َنوُرِجاَمملا مه اورجاَم

 مهصقنتيو د موف ْنَمْطَي يذلا موب ءاديقالاو مولع ِءالاو اًعيمَج مهب

 خل نوم ا دي ناک ول هلال ؛ ؛ اليل وسَرلا ب ال هلآ ىلع ليَ اھ

 لوُسَرلاٗضَقْبَأ نمو ,لكلوُسرلا ضبا نم الإ ْمُهْضَخْبَأ امف : ةباكملا 53 نإ م ص
 .اًرِفاك ناك د

 ُبُسَی ْنَم : يا (عوُس لوق ُبِحاَّصَو ىوه باص هلآ مَلعاَف) :ُهلوَق
 تو روس رہ |
 بحاصَو ‹ةعدي بِحاصَو :‘clo صصقلا] 4[ ولأ يرق د ىذه ريَ هليوه

 ْنَع توكّسلا ْبجاَولا هاوکیٗسأف يباحصأ ركذ اذإ» :قيدلوق
 ؛ مهيلع ءانثلاو «ريخلاي الإ مهيف مالكلا ما هللا لوسر باحصا ہر ےہ ھر سک 3 8 ريم سا 0 و ساه م

 .مهنوؤش يف لوُخذلا )2
 ملف ءوِتْوَم َدْعَب لّلُزلا َنِم وکی ام ف يبل ملح ذاقف) : : هلو
 اوُعَمْجَأ اذإف « مهِعامجإل ةب تے ا

 افي ادَهَف اولا اِ | امو «ٌةَعِطاق ةجح ْمُهْعاَمْجِإَو ؛ُموُصْعَم مهعامجإف
 ةي خلا نم َنْيووُصْمَم اولی «مهرقك ؛ منم ليلا ُهَمَ نم ىلإ

o ہہ مهصخو « مهل رفغ هللا ّنِكَلَو ءإطخلا ضب مُهْنِم هنو لص دقف ءمِمِداَرأل 

 و



 - يناثلا پلا

 كِلْدَو ءإطح ا نم ْمِهِضَْب ْنِم ٌرُدصَي دق اَم يطعن ُلِئاَضَف ْمُهَّلَف ءةَبحصلاب هما. هولا نإ م مر 27

 روال
 «قحلا بصي ملو دهتجا اَمّنِإ ءًاطخلا ءايصقي مل وجم هل الگ

 سو یس ھو
 نم ْمِهْضْعَب نه لُصْحَي دق اٿ يقام لولا نما:

 00 :َلاقف رذب لْهُأ ىلع َء َعَلْطاَو ( مِهْنَع يضر هللا ّنَأل ؛ ِءاَطْخألا

 ہللا یر ر دت: ب نلاعتو هئاحبس لاق “کل ت ترفغدقف مكِش

 ہا بات دق ]+ : لاقو 2018: حتفلا] 4( ََرَجَّشلا ت تنوعا ذا تييِمْوُمْل
 دول

 سا

 نا دقق ةماع وله ء۷۰ لا4ا راضألَأَ کرلو يتلا َلَع

 یقتلا مو مك لک وت نا آل :FF لاو ةَلاحس< لو مِهْيَلَع هللا
 دد 4 ڈبل کم داو ریسک اک ضيقتي يلا لاس اکر نعت ام

 تا وس أنبأ می نمط اله م وول ء٥ نارمع

 أ ام الإ بقا ممی ال 4 يبل (وتْوَم دعب لولا نم ْمُهْنِم نو ام

 وق ملا لني يني بلخ ف لولا ص9 47

 وس ےس و : لاق دهل ؛ ُهَعلْطَأ
 و اے

 “يرل غ ب خرم نييه نيراشارلا و ءاَقللا 2 سو يتّتسی مكيلعف

 .ط يلع ثيدح نم (٤٤٢۲مقر٤/۱١۱۹)ٌمْلْسمَو ء(٥٤۲۸مقر۳/٥۱۰۹)ٌيِراَخْبلا هاور )١(

 .(۲/۱٤)هجیرخت قبس )٢(



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 دنع نوصي اداَم ْمُماَصْرََق ءفالیخا عميس هلأ هللا ُهَرْبْخَأ
 ىلإ اوُعَجَر ِءيش يف اوُفَلَتْخا اذِإ ةَباَحّصلا ناک «كِلَذَك اوُلاکو ءيفالتخالا

 الإ مهّيف قي ملف) وحلا ىلإ اوٹ ههفالتخا اوهنأف ٍةنسلاو باتكلا

 هدب مد لص ام ىلع ةعلطأ ام عم :مہْیلع ىتلأ 6 يللا (ارْيَخ
 :اوُرَد ارْيَخ الإ مِهْيف اولوقت ال يباَحْصأ اوُرْد» : 4 ُهلوق

 ْنِم ٌحَصَأَو ءاَرْيَخ الإ مهْيف اولوقت ال مهْيِف مالكلا نم يباَحْصَأ اوکرٹا
 مدح َققثأ و هدي يفت يِالاوَف ءيباحص اوست ال » :ؿْرِدَح كلڏ
 ْمِهِداَحآ ْنِم ُلیِلَقلا ُلَمَعلاذ "”ُةَفيرصَت الَو ْمِهِدَحأ دم غَلب ام ابعد ٍدُحأ لم

 .مالئسإلاي مِهِيقباَسِل ؛ مُهدْمَب َءاَج نمم ميِظعلا لمعلا نِ ريخ
 امي ْثدَحَتَت ال (مهيرَح الو «مهِلَلَز نم ءيشي ْثدَحُت الَو) و

 .مُهّْنَع راذتغالا جَو ىّلَع الإ مهنيب ىرَج

 نإ كبل كَل ُمّلْسَي ال ُهنإَف ءوي ُثّدَحُي دَحأ ْنِم ُهْعَمْسَت الو) : هلو
 يف وأ ءسٰلاَجَلا يف ةَباَحّصلا يف َنوُمَلَكَتي َنيِذّلِل عی ال (تْعَس
 الو رشا لوُسر ٍةَباَحَص يف َنوُمّلكتَي لاَجَم يأ يف و «سوردلا

 نا

 ىرعي 0.

 يف ّيِئاَسَّنلاَو «(7577/7)دّئمْلا يف ُدَمْحَأ ُماّمإلا ىور کلو ؛همامتب اذکَه هجرخ ْنِم دجأ مل )١(
 نأ ه5# سنأ نع (راتسألا فشك -۲۷۷۹مقر)ہدنسم يف رازبلاو «(941١1مقر1!1/١1)ىربكلا
 دمحأهاور»: 0١ ٠)دِاَورلا عَمْجَم يِف يملا لاق ؛«يباحصأ يل اوعد» : لاق ليا

 .«حيجصلا لاجر هلاجرو
 ۲٥٢١٢( مقر۷٦۱۹/ ٤)وجیجّص يف ٌملْسْمَو ء((۷٣۳ ٴمقر۳٣/٤٣۱۳)دحیجص يف يراخبلا هاور (؟)
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 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ديري وأ راثآلا دري وأ ِراگالا ىَلَع ْنَعْطَي لُجّرلا تْعِمَس ادو ]٥[
 .ٌعولَتْبَم ىَوَه باص هلآ كشت الو «مالسإلا ىَلَع ُهْمِهئاف ٍرائآلا ريغ

 يتلا هللا ضِارق نم ةَضْيرَف صون ال ناَطْلسلا روج نأ مَلعاَو ٠٣١

 ماك ُهَعَم كريو كعوطكو ءدیسفت ىَلَع هروَج ٠ قويت ناَسِل ىلع اهَضَرتْا
 لکو ءمُهَعَم داهيلاو ءمُهَعم َةعُمُجلاَو َةَعاَمْجلا ينعي «ىَلاَعَت هللا ًءاش نإ
 .كين كلف هيف مُهَكِراَشَف تاَعاّطلا ّنِم ءيش

 ."'”هتَداعإل ةجاح الف ُهْحْرَشَو هئایب قبس اذه 02 ھو مح ے ہم ت

 )١( )قبس ام رظا /۲۷٤(



 ؛ ناطْلَسلا ىّلَع وُعْدَي َلُجّرلا تير اذإو : هللا ُهَمِحَر فلو ا لاق 7

 حالّصلاي ِناَطْلُسلِل وُعْدَي َلُجَرلا تير اَدِإَو « ىَوَه باص هلآ مَلْعاَف
 تناك ْوَلد : ضايع نب لْيّضْفلا ِلْوَقِل ؛ هللا ًءاش ْنِإ وس باص هلآ ْمّلْحاَ
 .«ناّطلسلا يف الإ اَهَُلَعَج اَم ةَباَجَعُْم ةَوْعَد يل

 مل يسفك يف اهنج اڏٳ» :لاق ءاَذَه ال رسف ءيلَع اَبأ اي :ُهَل ليق ہک 5 تقص رپ ء٤۱ ےک مال” 2ك ۔ هك سو
 .دالبلاو ُداَبِعلا ہحالّص لصف ملص ناطْلَسلا يف اهلج اڏو « يٽ رم و رب

 اوُراَج ْنِإَو مِهْيَلَع وعد نأ رمو ملو «حالّصلاب مُهَل وع نأ ارياف
 مهسفنأل مُهَحالصَو مهيَشلَا ىَلَع ْمُهَرْوَجَو ْمُهَمْلَظ ّنَأل؛ اوُمَلظَو
 ۰ 1 ُهَلِلَو

 :حرشلا
 ىَلَع وعدي لْجَرْلا تيأر اَدِإَو) فلّسلا نع ةروثأم ةرابعلا هذه 2 © ماس 02-0-2200 7 1م ںی رو 2

0 
 6 م6 نمو ےس 2پ َ ەم 2 7۸ 7 5 4 4 < م

 ؛ ةيلازّيعا ةعزنو : ةّيِجِراَخ ةع لَم (ىَوَه باص ُهّنَأ معاف ؛ ناطلسلا
 س0 “077 م 0 و 7 9 ا ےک ہی 29 7 ٤

 ؛ ةريملسم | روما والو ىلع نوعي نيولا مه ةلزتعل او جراوخ | نال

 هور 4٤ 9 لس 0ك وک يعم م هام و وس و ےس

 مهحالص نال ؛ قيفوتلاو حالصلاب مهل اوعدي نأ سكعلا بجاولاو

 ؛ َنْیِعِلْسملِل وعد كإف مهل توعد اذِإ تْنأف ءَنْیِعِلْسْلاَو مالسإلل ٌحالَص
 ةالل ُءاَعدلا :وفلسلا جهنم اذهف ءةّیعّرلِل حالص يلاَولا حالّص ّن

 .حالّصلاي رومألا

0. 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 هنأ مّلْعاَف حالّصلاب اي ناّطْلُسلِل وُعْدي َلُجَّرلا تيار اَدِإَو) :ُهلوَ
 بِجحاّص ُهَّنَأ ملعاف ناب عل رخ کار اذإ ا ةان ذو بام َ ھی هم اھ ” ربه م روک 2 سو و م

 روُمَألا الو مم فل | يذَه اذَه نال ؛ ونس

 و مح ضایع ء نب ليلا «ضاّيع نب لْيَضفلا لوقل) : : هلو

 ةوْعَد يل تناك وَ : ںیم سوٰ

 :5 لقي المُع حملا َنِم اذه (ِناَطْلسلا يف الإ اهلج ام هب
 هلوسرلو هي هياتيكلو هللد :َل لاق ؟وللا َلوُسَر ا نمل : : اًملق یش طس
 مهل ُءاَعدلا تسلا ST “تما يللا ٍةَمْبَأَلَو

 .مهْيَلَع ًءاعّدلا : مهل شا نمو «حالّصلاب

 مولع وُعَد نأ رمو ملو ءحالصلاب مل وعدك نأ اکریاف) : هلو

 اإ هال ANE مولع َءاَعَدلا نال (اوُمَلَظَو اوُراَج ْنِإَو

 0 مالا ٌلَخَیَو ُءاَمالا كف ُهَنِاَف ناطلسلا طقسو ٌرمَألا لحنا

 نم راص نآلا انيقَو يِفو ءڈیمافُم هطوقُس یف دوا لو ءُداَسْفلا
 ساو £ مو ريمه م

 عابتأو نيرا نم ءاَوهألا بباحصأ دنع ِةَنَماَدہلاب امهم ناطلسلي وعدي

 باحصأو ٍةّئسلل نر مهنأ 0 م ج عا ه مې

5755 
 .كطيراّدلا می ثيدح نم (٥٤مقر١/٢۷)یجیجّص يف ملم ُهاَوَر )١(



 يِضَر۔ َنْینِعْلا ِتاّھّمأ ْنِم ادحأ ركذت الو : هللا هَمِحَر فلولا لاق 3 2 هلص و ور معو ٹرےھ ےک
 .ریخب الإ ۔ نهنع هللا روم و

 : حرشلا
0 

 تاما (ریخب الإ َنْیىْوُلا تام نم ًادحأ ُركذت الَو) :ُهلْوَق ۱

 يف َنْینمْؤْلا تاَهَمَأ ٌنُماَمَس يلا َوُه هللاو « ىلا ٗتاَجْوَز : نيمو
 £ مهلا تجرأ موش نب تييمؤملاب وأ يلا + :. ةئاَحْيُس ۔ لوق
 َدْعَب نهجاكن ٍةَمْرُحَو «مارتحالاو ٍرْدَقلا يف ههنا او ء٦٦٢1 با الا

 َنهل «ٍماَريَحالاَو رڈقلا يف امنو ءوبّسّنلا يف ماهم نسل ل وسلا

 نهتبحم بف « يلا تاَجْوَر نھگال ؛ َنْيمِلسملا ىَلَع ِتاّهّمالا قح
 يذلا ةَضِفارلا بَهْذَم رم اَذَه ناف «نُهْنِم ّدَحَأ صقتت ْمَدَعَو َنهماَريْحاَو

 ال ْنَم هيل َراَمْخا هنأ هلل ُماَهّنا هيف اَذَهَو «كيِبَنلا جاوزُا ضب الوصي

 اَذَهَو حلمت ال يهو َنْيِنِمُْمْلِل اما َراَْخا أ اسل ٌماَهّتاو هَل ملص

 .لَجَو َّنَع هللاي رف

E FF FF 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 يف َضِئاَرْفلا ُدَهاَعَتَي َلْجّرلا َتْيَأَر اذإو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 «ىَلاَعَت هللا ًءاش نإ نس بِحاَص ُهلَآ ملغاَف ءوِرْیَغَو ناَطْلَسلا َعَم َِعاَمَج

 «ناطلسلا َمَم ناك ْنِإَو ةَعاَمَج يف ضئارفلاي واني لُجّرلا تيار اَذِإَو

 .یٗوَھ باص هلآ مّلعاف

 ٥ھ نت

۱ 

 ناَطْلسلا عَم ةَعاَمَج يف َضِئارفلا داعي لُجَرلا َتْيأَر اَِم) : ةو
 لجَرلا َتْيَأَر اَذِإ : يأ (ىلاعت هللا َءاش نإ نس باص هلآ مَلَعاف «وریغو 3 سا وكس ےہ o م رر صر ے - 6 ت

 أ ىَلَع لبلد اڌّهف هري َمَمَو ناّطلسلا َعَم ٍةعاَمجلا ةالَص ىَلَع ظفاَحُ
oo م یل ١ oko 

 دجسم رم اَمَّنِإ : ۔ یلاعت لاق ءناَمْيِإلا لْهَأ ْنِمَو ءةَنسلا لها ْنِم ۰

 4“( ةو َناَءَو َةَوَلَصلأ ماقآاَو رجلا وْويلاَو ماب سما نم ولآ
 و 8-5 1 و 52 ر رز . قش تا ےک 0 ھ6

 ةعبسلا نم هنأ دجاسملاب هبلق قلَحَتَی ىلا ىف هي ىبنلا رکذ دقو (۱۸:ةَل
 0( ۔ے بب ص "مو وري يق مر ےک 7 9 1 وم
 ٠ «دجاسملاب قلعم هبلق لجرو» :لاقف ءهلظ ىف هللا مهلظي نيرللا

 ا قا ھا 5-25 م06 2 8-5 طب ہا َ 2 2 ےہ

 ءةنسلا لهأ ةمالعو ناَمْیالا ةمالع ِةَعاَم ا ٍةالص ءاَدأل ٍدجاّسملا دايتراف
 EET 07 ٥ مم یم م 0 و کر رح 0 موه و

 ؟قح یلع اوسيل نيملسملا نأ یریو ؛نيِمِلَسملا عم ةالصلا لِزَتعَي يرذلاو

 م6. ٠ 72 یس صام ولام و رې © 7 0 o ارم م د ت 0 2 م

 نيملسملا ةعامجل فرافم هنأ كشال اذه ( مهعم ةالصلا حرصت ال اهناو

 ج E م6 7 ےک 2 مو ٠ ہک ص 7 ن الياس ھم

 ةفرَحْْلا راكفألا لْهُأ ٌنوُدِجَت كِلَدِلَو ؛ َنْيمِلْسُمْلِلَو ِهِلوُسَرِلَو هلل قاشمو

 "مج

 ٢

 نع (۱۰۳۱مقر۲/۲٥۷۱)هِحٔیحّص يف ْمِلْسَمَو «(7579مقر7714/ ١)وجيِحَّص يف يراخبلا ُهاَوَر )١(

 .*#ةريره يبأ



 نالْطُي محي مّن لب :َنيِعِلسملا عم م نوُلَصُي لَو َدِجاَسلا نوير ال

 ةديقعلا ٍداَسْفو ہد ةَمالَعَو 2ا تن وهف تو ۃالّص

 ی دھلا ال نک نيبث ف لو ققاکم و 9: لا لاق تو

 ا و لے ا 4 ےس 4 ےہ

 4 اًريِصَم ٹاس Sk ۔ووصتو لوت ام ولون ني َنْنِموُمْلَا لیس ريع ريح عیتیو

 : ىلاَعَت لاق نا عم نوک د نأ مينسملا ىَلَع و ء٥٤١٦ : ءاَسّنلا)

2 

7 

 ء1۱۱۹: لال 4( ےیَویصلا عم م ًاوٹوکو هللا وقتا ايما بردَلا اا 3ت

 ةعاَمَج عم نوکر مم۷ ا... وكي للا

 رشلاو ىّوبلا ةَمالَع وه تن نع نیلزعنم 0 وراح

 .يفارجْلالاو ركفلا ِداَسْفَ

 عم ناك نو ةعاَمَج يف ضزارفلاب ناي لُجّرلا تر اًدِإَو) هو
 ۃالص كري لْجّرلا تيار اإ (یٗوَم ْبِحاَص هلآ ملعاف ءناّطْلَسلا

 : ةعامجلا

 وأ ةلَِتعملا َنِم م وهو ىَّوَه باص وه ناَطْلسلا مَم اھ َناَك ناف
 لا الون للا ا مرارا

 نال ؛ٌقِفاَنُم | SS رم ب یو اإ اّمأ
 ةالصو ءواّشِلا ةالص :ّنْيقِفاَمْلا ىَلَع ِتاولّصلا لَا :َلاَق ةا
 نب ِهلادْبَع لاق ىح ءافاَفَی ٍةالّصلا نع َفَلَخَْنلا دع “فلا

 .(۱۳۸/۲)هجیرخت قبس )١(



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ,"”(قافّتلا ُموُلْعَم قِفاَتَم الإ اهنع فل امو اشار دقلو» : هد وعسم

 هاري ال ليلا نل ؛ لْيللاب اًصوُصُخ ٍةالّصلا نَع َنوُفْلَخَتي َنْيقِفانمل أل
 مِهِلاَمْحَأي َنوُؤاَرُي ْمُهَو « مُهكَوَرَي سالا نال ؛ َنوُرْصْحَيف راّھلاب اما ءٌذَحأ
 :نوقفاثو

E E 

 .(۱۳۸/۲)هجیرخت قبس )١(



 ےس يناثلا ءزجلا

 ُهَنَأ هيلع تفلَحَو هيلع تدهش ام لالو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1 ١ هس مس م 2 ماه ےس ۴ 39 قرم م و مي - 5

 .ةهبش وهف كرذص يف كاَح اَمَو «ٌماَرحلا كلذكو ؛ الح

 : لاق (لالَح هلآ ِهْيَلَع َتْفّلَحَو هْيَلَع تدهش اَم لالخاو) : هلو
 َلالَح كانه "”«ُتاَهتشُم ٌروُمَأ كلذ نيبو «نيب مار ا نو نيب لالخ ا نو
 ىَرْدُي ال ٌةيتشم ثلا ٌمْسِق َكانْهو ءويف كّشال ٌماَرَح َكاَنُهو «هيف كّشال
 ال ساّنلا ٌُرثكأو ءُءاَمَلْعلا الإ ُهَفرْعَي ال اَذَهَو ؟ٌماَرَح ما ٌلالَح َوُه لَه

 َلالَخاَف وه مق يأ نم فرع ی هيف فقر نأ ُهَقَح اَدَهَف ءہَوُفرْ
 نأ تهركو ِبلقلا يف كاح اَم مئإلا» :كلَي لاق هبت ماَرَخلاو ءُهْدْحَأَت
 كيف حايترا ْمَدَعَو ءُهَل حائر ال كسم ُدِحَت اَذَهَف «سائلا ِهْيَلَع مِل

 ِيَلَع تدهش اَم َلالَخاو) ُهَكْرْتَت نأ َكِيَلَعَف «ةهْبش هيف هلأ ىَلَع ٌلْيِلَد هَل
 فن كح كرواسي ملو هيل َتنلامطا :یأ (لالح هنأ ِهْيِلَع َتْفَلَحَو

 .«ْنِيب لالخلا» : 4 َلاَق امك ؛ ريب هلال ؛ لالح هلأ هيلع فِلْحَت كنا یٌتَح

 ؛يرْحَت ىَلَع ص امم نب اض مارا مارا َكِلَدَكَو) :ُهلوَ
 .ُهَمَرَح هللا نال ؛ نيب مارح اذه « ٍريِزْنِخلا محلو رمو ةتيلاك

Aو  

 .(۱۱۹/۲)ۀجیرخت قبس )١(
 .ظظناَعُمِس نب ساوّنلا نع (1007مقر0٠198/ ٤)وجٔیحّص یف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )٢(



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 تن ناب ْنَم كوهلاو «ُةرثيم ناب ْنَم ٌروتَسْلاَو :هللا هَمِحَر فلولا لاق 3

 و«

 یف ُلْصَألا (ُهَكّْيِم ناب ْنَم ُكوّٹهْلاو «ُهرْيرم ناب ْنَم ٌروَتَسْلاَو) : هلو 8

 ميا الَعَو لج لاق اهل ؛ٌنظلا وب ئيس الف ريا هالا ميسا

 7 ءء1 تارجحلا 4 ر ِإ نشأ صعب کرا نل نم ١ ایک اینجا اثم نیلا

 الإ میلی 2 الق شیر ا بدكأ ْنْظلا إف ّنَظلاو مكاو : ال 7
 ١ e ترتع اًذِإَو «كِلذ ٔفالخ هيلع ْهْظَي مل ام زي

 عم نکل ہا ””«ةَّريخآلاَو يدل يف هللا هرتس املسم رٹس نم) 0

 نأ بج بدلا كرإ )+ : ىَلاَعَت لاق «ُهْحَضْفَت الو ِْيَلَح رست وَحْيرّنلا
 اوا قلمي هاو ےن لاو ايدل ر دلا يف لآ ٌباَذَع ع ادع مک أو أونَماَح حيل يف ٌةَمِحَْلا عَ

 .[1۹ : روال 4 نوُملعَت ال
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 .(157/1)هجْيِرْخَت قبس )١(
 «JS هب

 .(111/7)هُجْيِرْخَت قبس ()

 ےس سس تت



 ؛ يبصا ٌنالَف :لوقُي َلُجّرلا تحسم اًدإَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 ملكي نالف وأ ء ةّبْشُم نالُف :ُلوُقَي َلُجّرلا تحمس ادِإَو ٌيِضِفاَر هلآ ْمَلْعاَف

 ءديِجْوُتلاي ملكت :ُلوقُي لجرلا تْمِعَس ادِإَو يمْهَج هلآ ْمَلْحاَف ءهبيشُتلاب
 ٌرْبَجُم تالف :ُلوقي وأ «يِلزَتْعُم يِجِراَخ هلآ مَلْعاَف .َديِحْوُتلا يل ْحَرْشاَو

 هراَمنأل ؛ يِردَق هلأ ملا ءِلذَملب ملكي أ راجا ملكي
 .عّديلا لأ اهكدخأ ةکدْحُم َءاَمْسَلا

2. 2 

 :حرشلا

 ھم - م 4 ر رو ساه ا ھگ

 مُه ْبِصاَوَّنلا (يبصا ٌنالٰف :لوقي َلْجَّرلا َتْعِمَس اًدِإَو) : لوق

 نوضْبي مهاب ةنسلا لهَأ نومه ضفاوُرلاو ءوسْيَبلا َلْهَأ توضيب نيل
 8 ےہ feos 2 4o or مس هُم دلو بم هسا ساو مك

 ؛ (يضفار هلأ ملعاف) .بصاَون ميف بلا لْهَأ ُضِفْنُي نمو «ىتيبلا لها

 . مهن 7 1 بيعاوت ةباحصلا اولعج مهنا يح ؛ضفاورلا بهذم اذه نال

 نولوقي اًذكه «ةفالخلا ْمُهْنِم اوُبصَتغاَو تّْيبلا َلْهَأ َنوُضِبُي  ْمِهِمْعَرِ
 0 هم نقش نس مم of ما مم 2 1 و کو »قل ون و وم
 باو ةنسلا لهأ نإ وأ بصاوت ةباحصلا نإ :لوقَی يِذلاف « هللا مُهَحَّبق

 لب ءتيبلا لهأ نوضبي ال ٍةّئسلا لهأو «ضفاّوُرلا َنِم هلأ ىَلَع لبلد اذه 0ء
 ہوش ےک 5 مس يه م o. 4 0 e ي إب سو ماه هر 2 ه ھو

 مهنكلو ولا لوسَر هيصو مهيت نوظفحيو مه ہرتحیو مهتوبجي مهنإ
 ت م 0 0 o فر رر ت 28 یس و ے

 نودِقَتعيو ؛ هللا نوُد ْنِم ابار مھنوڈْختیَِو ؛ضؤفاَوْرلا ولغ مهيف نولغي ال
 عمري شد م

 سا ةمئألا) مهلوس مِل ةَمْصِعلا ٌةعْيشلا دعي اَمَك ؛ ةّمْصِحلا مِهْيف

2 

- 

 ت 0 رت س7 ر و وو 22 وام سوا ق و <

 اَمنِإَو «مهيف نولي الو ةمصِعلا مهل َنوُدِقَتْعُي ال ِةَنَسلا لهأ ء(َنْیِموُصْحْللا

 تتكلم



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 هيام ورك هلا اه عم

 مهتوبحيو ولا لوسر ْنِم مهتتاَرقِل ملوح ؛ مهتلوتم مهولزني
 تاجو اإ اّمأ ؛ ةيارقلاو ناَميِإلا :نی ھو مُهَئوبِحُي مُهَف ,مهناَميِا

 ل لوُسّرلا مع بهل وبا مل بح ال ملف نامی جو مو برقا

 .ناَمْيإل َعَم الإ يفكي ال ةبارقلا درحم أل ؛ ؛ راَثلا يف وهو

 ملكتي نالف وأ ءدْیشُم ٌنالف : وو لجرلا تعيس اَذَِو) : هلو

 ةيديرئالاو ةَرِعاَسَألاَو َةَلَتْحلاَ ةيمهجل ا نال ؛ (يمهج هلأ ملعاف «ويبشتلا
 ہل نوي َنيذَلا ةكسلا لها َنوُمَسُيِف «ةيبشت تافصلا َتاَبنِإ نأ دوري
 مهئومسُي وأ ؛تافّصلا نون مُهْنَأل تا تاسلا اَن الا
 ماسجألاو یب ةا يضتقی 7 مُهُدْنِع فافعل | تاّبثإ نل وو

 یم وا همم او و 2 ه8
 هشم الف : 2. ‹كلڌب ُهَوفَتَی رم تيأر اإ ْمُهتالاَقَم وهف : ةهباشتم

 رحم توا 20
 .ٌمْیسْجتَو يبت ل ةَنياَلا تافّصلا تال نأ د نودي مهال ؛ قرا

 يل حرشاو ءدایج وت هلكت لوق لجرلا ٗتعمَس س ادإو) رو

 00 لوُصأ رم َديِحْوّلا نال (يلَتعُم ٌيجِراَخ ها ملَعاَف .ديِحْوُتلا
 و كرش تاقصلا َتاَبِْإ نأ مُهَدْنِعف ءتاّفّصلا يف مُهَدْنِع وهو
 دالاي هللا ُداَرْفِإ َوُه يِذّلا ديحْوَلا ديرب هلأ نظن ال ءڈیجو تافّصلا
 يطق مُهَدْنِع تافصلا تاب ند ؛ تاقصلا يف هَذْنِع هب ؛ دارم کلو

 تبي هال كلاب ا 0اا 2لو الو ئ0
 ا 0۰89۶0 حٔیَشلا دصق اذھف لجو رع هلل ار تافصلاو
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 لْهَأ بَّه بَّهذَم ىَلَع َوُه يلا ديول امأ قزل بَهذَم ىَلَع َوُه یا

 ُاَرْفِإ وُه يذلا - . ٍديِحوَتلا اذه ناب تّبلط اف ‹ةدابعلاب هللا ُداَرفإ وُھَو ةّنسلا

 لالچ تط رک ربي ھ4 تو

 ملكتي ا ءرابجإلاب ملكتي ذأ نيج رجم ُنالف :لوقي ْوا) هل
 يفت وهو «لدعلا اضْيَ لعمل لوما نيم (يِرَدق كَ مّلْعاف 07

 هَنِإ ثْيَح ءِرْوجلاب ہللا اَنْفَصَوَل َرَدقلا اتا ول :نولوقُي منال ؛ردقلا

 ىلع ىلع ْمُهْبَدَعَي مل هللا :ْمُهَل لوقت ؛ مهْيَلَع ردق لق ءيَش ىَلَع مهبلي

 مُهيذَعُي مل ؛ «مهكرشو مِهرْفك ىَلَعَو « مِهِلاَعْفَأ ىَلَع ْمُهَبَدَع اَمُنإَو ءردقلا

 ءاّرجلاف ٠ 000 دمو مهكرشو مہلاعفأب ْمُهْبْذَعُي اَمّنِإ ءمهْيَلَع دق هال
 ن هنأ ردق مَ ماس ر

 ول ؛ ادح أ بيب ال هللا «ردقلا ىلع سَو لاَمعألا ىَلع

 ار

 اولا تا ‹ناّمیإلاي لمعیو ؛ لعفلاي يۇي یتح «اًنِمؤم

 باَوَُتلاف ؛باَذَعلا بيس َلَعفَيو ةّيصْْلا َلَعَْي ىّتح ٍةَيصْخلا لطف هيلع رد
 ْنَم َتْيَأَر ادا ادب ٍردقلايِنْيَطوُنم ایل ءدابعلا لاَعفأي ناطوُنَم ُباَقِعلاَو قم م نک

 ُناَسْنِإلا :نولوُق هر نأ ؛ يتم هنأ ملغاف ( يرْبَج تالف :لوقي
 ل و ھو

 لَعَف يلا َوُه : 2ھ يش هيلع ارم سیلو هيض لْعف قلي رح

 هللا رّدقي ٍداَبِعلا َلاَمْفَأ نإ PDS هللا ردع نأ نودي اذه

 ٠ هل وی

 .يربج هنا

 لها اه اَهئدحَأ (عدبلا لأ اه ؟دحأ ةكدحُم َءاَمْمَألا وله نَأل) : ُهلْوَق
 يف اوُلُخْدَي ملف ِةّنسلا لْهَأ ام ءةلرتعُلاو لاو ةَعيشلا ١ : نِم عدبلا

 م

 ٭٭

2 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 تافصلاو َءاَمْنمَألا اوُتبََأَف ءةّئسلاو باّكلا یضَتقُم ىلع الإ روُمألا هله 5 ٤ 2 3 ا م و ت 2 “2 -پ
 رن عادم هك مگر عم و ھر قرب م ھوا ن

 زلی وأ رابجإلا هيلع مزلی هنإ :اولوقي ملو ءوي اونمآو ردقلا اوتبثأ ء ول

 هل تافصلا َتاَبْنِإ نإ :اولوقُي ملو «ىلاعتو ُهَئاَحْبُس هللا َنِم روج ا ِهْيلَع
 ۲ لل را تا ل

 .عّدبلا لها الإ اڌَه لقي مل .ةيبشت هنإو كرش
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 ل يناثلا ءزجإلا

 هللا هَمِحَر ۔ كربلا نب وللاْبَع لاق: هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 1 1١
 لْهأ ْنَع الَو ء اش ٍضفرلا يف ةقؤكلا لْهأ ْنَع اوُدَخأت الد : ىَلاَعَ

 لْهأ نعال ءاقيش ٍرَدَقلا يف َةَرْصَبلا لْهَأ ْنَع الو اعيش وفْيسلا يف ماّشلا
 ْنَع الو ءائيش فْرصلا يف كم لأ ْنَع الو ء ايش ءاجرإلا يف ناَساَرُخ
 .«ائيش ءایشَألا وراه يف ْمُهْنَع اوُدَحأت الو « ءاتغلا يف ٍةَئيدمْلا لْهأ

 :حرشلا

 ضفرلا يف ِةَْوَكلا لأ ْنَع َء اوُدَحأَت ال » :ِدَراَبْما نب وادع لوق
 نِم ْمُهْنَع اوُدُحَأَت الق ءةقوكلا َّنِم اوُؤَشَن اَمنِإ ةَمْیَشلا بلاغ ّنأل ؛ «اقيش ه يهم يبل سس ع

 شيلا لأ ف موو احلا ف تط نم ديس ءو

 فصلا مالک رها ایش فلا يف مالا لأ نَع الود : :لاَق مث

 : ينعي «وفيسلا يف : : لوقف ءماشلا لهأ نم مه بغي جراوخلا نأ

 جراوخلا ّنأل ؛رظن هيف اذَ نکل َنْیعلْسلا لاتقو مالا يلو ْنَع جور ا
 . هيلع عم مرح دص ناك أ «ماّشلا يف اوُسیَلَد قارعلا يف

 أشن لاريعالا ّنَأل ؛ هعيش ِرَدَقلا يف ةرطصبلا لأ ْنَع الود : لاق مك

 .ةرطبلا لهأ ني م اشك فوصّنلاو < رعبا نم

 ءاجرولا نال ؛ اعيش ءاجرإلا يف ناَساَرُخ لهآ نع الو» : لاق ٌمُ

 :ةَعيماَو ادالب تاکو ءسراف دالي ِراَطفَأ نم َوُهَو اسر رم نم اق

 اهي < تن کا ار ا اتا هامل امف ادالبو



 يراهيربلا مامإلل ٌمثسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ناَمْیالا ِةَقْیِقَح رع لّمَعلا ِجاَرخِإ وه :ُءاَجْرِالاو ءءاَجْرإلا بهدم

 اَمْلَمْعَي مل ولو ٌنِمْؤُم ُناسْنإلاف ءُلّمَحلا هيف ْلُخْدَي ال ُناَمْيِإلا :نولوقْیف
 َ هلا ےس 22 ہیرا اس ےک 3 2 2 اہ م وې ا

 ءِهِناَسِلي ٌقِطاَنَو هبلقي قدصم :لوقي مهضعبو .هيلقي قدصم هنآ ماد
oe7 نك مہم سايل صل ظ ل ق صح ےس 2 هيث ا ھو 5 كم تم 1 همة  

 وهف ٍةفرعم درجم فرعي ماد ام ِهيلقی قدصي مل ولو ىتح :لوقي مهضعبو
- 

 اَسْنِإلا ءةَكِحْرْلا قَّرِف عيِمَج َدْنِع ناَمْيِإلا يف ُلُْخْدَي ال ُلَمَعْلاو .ٌنِمْؤُم ٠ م6 م0 0 2 م 7 2 87 4 0
fro؛ٌلِطاَب ْبَمَدَم اڌَهَو ءةرُلا بم اَدَه ءْلَمْمَم مل ولو مُهَدْنِع ْنِيْؤُم و  

 ُنَّوكَتَي ام «حراوج اب ْلمَعَو ِبْلَقلا ٌداَقَيْعاَو ناّسْللاي ٌلْوَق :َناَمْيِإلا ّنأل
 ِهناّسِلي قطني ملو هيلي دقتعا ْنَم هلال ؛ ِةئالَّلا ِروُمُألا لَه ْنِم الإ ناَمْإلا
 ىَراّصنلاو ُدوُهّيلاَو ؛ةيولوُسَرلا قدِص َنوُفرْعَي مهنا ؛رافکلا ناش اڌهف

 وأ مهجر درَجُمِل َنْيمْوُم اوُوُكَي ملو ولولا قذبص نوفر
 ناّسْللاِي ّقْطْتلا : لومي مُهَضْعَب «ناّسْللاب قطا نود بٰلقلای مهِداقيعا
 ّلَج ۔ ہللاَو «َتونِصْؤُم نأ َنْيِقِفانلا أ اذَه ىَلَح ُمّرْلَي دقي مل ولو يفك

 ىف سيل ام مھل ووعي )+ : ىَلاَعت لاق َناَمِإلا ْمُهْلَع ىف - العر
 1١[ :حتفلاا 4 مهبول

 دلا عيب :ُفْرّصلا (ًائْيش فْرصلا يف َةَكَم لْهأ ْنَع الو ) :ُهلوَق
 ۶و ر 9

 .هيف َنولَهاَسَتَي مهال ؛ دقنلاي

 ءَءاَنْفلا حيي ْنَم ْمُهْنِم نال ؛ (وائِغلا يف ةَئْيِدَلا له ْنَع الو) : لوق

 .ئيش اذه يف مُهْنَع ُلَحْؤَي الف ءاّسأَب ءاَنِخلا يِف ىَرَي الَو

 مآل



 ےےسہ يناثلا ءزجلا

 سو « ةريره اب بيي لجرلا تيار اًذإَو : هللا هَمِح َر فلولا لاق 163

 ہلا اش نإ قم بجا هل ملا 4ری ا نب ديو ولامن
 ہ۔) م هام م - 2 ورم مس و ياض

 0 نب سویو ¢ "نوع نباو "بويا بجي لجرلا َتْيَأَر اڏو

 1 )¥( م مم 2,07 7 دعو
 ديزيو ا لوغي نب كلامو «ييعشلاو “ىووألا سيرد ¿ نب ِهللاَدبع

 ٌنِبداَمحَو " ”ريرج نب بٰهَوَو “ اڑاَعُم نب داَعَمَو «“ ڈوب

 .,/۱آ ہاوس فام سجی ےہ ھا یس ىلع یم ےن

 ِءاَھقْلا راك ْنِم ةَجْح تب ةقث :يِرصَبلا ركب وبأ «يِناَيَتْخَّسلا ناسيك ةَميِعُت يبأ نب بويأ (1)
 بيرقت : يظل ماس یسک لو او نہاد ی تاي الا

 .(۱۱۷/ ص)بیذھتلا

 ِلَّمَعلاَو معلا يف بويا ناَرْفأ رم ٌليضاَف ت کم ةقث :يِرصَبلا نوع وبآ َناَبَطْرَأ نب نوع نب هللادبع (۳)

 .(۳۱۷/ ص)بیذھتلا بیرقت :رظنا .حيحصلا ىلع ةئ ةئامو نيسمخ ةنس تام ءٌنْسلاَو

 عست ةنس تام «ٌعِرَو لضاف تلك َةَقب : يرصبلا ديبع وبأ يِدْبَحلا َرانيد نب ِدايّبَع نب سنوي (4)

 .(111/ص)بيذهتلا بیرقت :رظنا .ةئامو نيثالثو

 ةنس تام «دباع هيقف ةقث :يفوكلا دمحم وبأ يدؤألا نمحرلا دبع نب ديزي نب سيردإ نب هللا دبع )٥(

 (110/ ص)بيذهتلا بیرقت دونو ظن هلو « ةئامو نيعستو نيتنثا
 هقفأ تيأر ام :ٌلوحكم لاق .لضاف هيقف «روهشم ةقث :ورمع وبأ «ُيِبْعَّشلا ليحارش نب رماع )٦(
 .(۲۸۷/ ص)بیذھتلا بیرقت .ةنس نينا نم وحن هلو « ةئاملا دعب تام «هنم

 .حيحصلا ىلع ةئامو نيسمخو عست ةنس تام «تبث د ةقث : هللادبع وبأ يفوكلا لّوْعِم نب كلام (۷)

 ۱ ,(318/ ص )بيذهتلا بيرقت

 بيرقت .ةئامو نينامثو نیتشثا ةنس تام «تبث ةقث :ةيواعم وبأ يرصبلا عیرُز نب ديزي (۸)

 .(١1١5/ص)بيذهتلا

 تس هنس تام «نقتم ةقث : يضاقلا يرصبلا ىلا وبأ يِرَبْنعلا ناسح نب رصن نب ٍذاعم نب داعم (۹)

 .(٦۵۴/ص)بیذهتلا بیرقت .ةئامو نيعستو

 بيرقت .نیتئامو ةنس تام «ةقث :يرصبلا يدزألا هللا دبع وبأ ديز نب مزاح نب ريرج نب بهو )۱١(

 .(0860/ ص )ب يذهتلا

 و



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ےس ےس
َ 

 دارو «"””يعاذؤألاو سئآ نب كلامو ؛" ا ب ھر ءةَمَلَس “رپ ةد
 EA تعب جب لجرلا تيار اذِإو نس بِحاص 1 علَعاف ما

 َلاقَو کب مركو « 3 "رص نب َدَمَح و ء“'لاَهٹِلا نب جاجحلاو « لبتح

 .ٍةّنس بِحاَص ُهْنَأ ملعاف «مهِلؤقي

 مک

 ع ماہ
Jo 

۱ : 

 ةَباَحّصلا ةَبحَم خإ (.ةَرْیَرُم اَبأ بحي َلْجّلا تیر اڈِإو) هلو
 نم ٌداَرفَأ كاته نيكل ءناَمْيإلا نم يهو ءنّبس امك ؛ ةّيجاَو اًموُمُع

2 
 ع و ساص ين

 كرتا يوار نم ةريره يبأ : لم ءاوُهألا لها مهيف َنعط ةباحصلا

 عبس ةنس تام «تباث يف سانلا تبثأ «ٌُدباع ةقث :ةملس وبأ يرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح )١(
 .(۱۷۸/ص)بیذھتلا بیرقت .ةئامو نيتسو

 ناک هنإ لیق «هيقف تبث ةقث : يرصبلا ليعامسإ وبأ يمضهجلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح )٢(

 نوا تر رس و «بتكي ناك هنأ حص هنأل هيلع أرط هلعلو اريرض

 .(۱۷۸/ص)بیذھتلا بيرقت .ةنس نونامثو

 عبس ةنس تام «ليلج ةقث :هيقفلا ورمع وبأ يعازوألا ورمع يبأ نب ورمع نب نمحرلادبع (۳)

 /۳٤١۷(. ص)بيذهتلا بيرقت .ةئامو نیسمخو

 ليقو ءةئامو نيتس ةنس تام «ّةَس بحاص تبث ةقث توکل تم را يتلا ڈال ن01
 .(۷۱۷ /نم)بیذعتلا بب رقت .اهدعب

 تام عا اا تار یا نرس وا دیش ا
 /۱٥١(. ص)بیذهتلا بيرقت .ةئامو ةرشع عبس وأ ةرشع

 رصن نب دمحأ للا دبع وبأ ديهشلا ريبكلا مامإلا" : (١١/٦٦۱)ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق )٦(
 لتق ء ,"قحلاب الارق «فورعم اب ًاراّمأ ناك «يدادغبلا مث ؛يزورملا «يعازخلا مٹیہلا نب كلام نب

 .(80/ص)بيذهتلا بيرقت :رظناو .ةئامو نيثالثو یدحإ ةنس ًاملظ

 e ےس ۔۔۔۔ے۔-ے-ے_-



 ل يناثلا جلا

 كسلا ظفح رم مهو «ةييبتلا نع ةريزك ثیِداحأ ىَوَر يذلا

 ملا ىَلَع ِظْفِحَو «ثيد ا ةياورب ياع بسب ةَريَرُه ایا اوُضَعْبَأ كيتي
 .اَذَه لجأ ْنِم ُهوُضَمْبَأ وا لوُسَر ثیداَحأ نم ارَْک

 يِراصْنألا (ريضحلا نب ُديَسُأَو) « ىلا مداح (وكِلاَم نب سئأو)

 يتلا ءايشألا ّضْمَب مِهْيَلَع َنوُمِقْنَي ْمُهّنَأل ؛ ِءالُؤَه ٌنوُضِفْبُي مف هه

 ولا لوُسَر ةباَحَص ْنِم ْمِهِرْيَغ نوُد لئاَضلا َنِم اهي اوُصْْخا
 نب سٗنوُیَو ءِنْوَع باو «بويأ ْبِحُي َلُجّرلا تيار اَدِإَو) :ُهلوَق

 ديِزَيو لوم نب كِلاَمَو «يبكشلاو «يدؤألا سیرْذِإ نب هللادبَعَو ءوايبع
 داَمَحَو «ةَمَلَس نب َداَمَحَو ؛ریرج نب ّبْطَوَو ءِذاَعُم نب دامو « عير نب
 هنأ ملا ؛ ةَماَدُق نب َةَدِئاَرَو «يعازوألاو سن نب كلاَمَو واين نب

 ءاَمَلُعو ؛ثیدحلا ٍظاَفُح ْنِمَو ءدّنسلا ۃاَوُر نم ءالُوَم نال ؛ (ةّنْس باص
oھ4 ه2 6م مم. هز ےک هت  rokولا مقر تک یم وک  

 مهظفح وهو ةبيطلا مهلاَمعأ ضخبي مهضخبي يذلاف «ليدعتلاو حرج ا
 تھ مو ہہ 2 ما م م را 2 7 7 مہ 2 2

 مهف ءاَهْنَع عّضولاو بزكلا درو اهتياورو اًَهِديناَسأي ءاّهي ةّياَنِعلاَو نسل

 هي هللا ظِفَح يذلا َلْيِلَجا لمعلا اَدَه ِةّنسلا يف مهمل الإ ْمُهَوُضِفْبي مَ

 لو سر ةّنس

 نب جاجحلاو ءِلَبتَح نب دَمْحَا ْبِحُي َلُجّرلا تيار ادو) :ُهلو
 هلأ مَلعاَف «مهِلَْقي َلاقَو ريب ْمُهَركَدَو ءرلصك نب َدَمْحاو لالا
 «نآرقلا قّلَخي لوقلا ىلع اوما َنْيِْلا ةَمَِألا مه ِءالْوَم (ِةْنس بحاص

 ببسي ْمُهوُنَحَتْما قثاولاو مصَتملاو نوُمأْلا تْقَو يف كلب اووي نأ اؤبأف



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 مهل َنيِراََتُْم اوُراَصَو هِءاَفَلُخْلِل ةيشاح اوُراَص ةَلزَتملا نال ؛ 0

 سالا ماَّرْلِإِب ْمُهْوَتفَأَو لاريْغالا بهم مولع اوُلَخْدأَو مولع اور
 ا

5 
 و ا

 دمحأ مامولا اھنِم فقو ؛ ةميِظَع ةي اتلّصَحف نآرقلا قلب لوقلاي

 طس ءوٌيَش ىلع ُهْنِم اوراق د ملو ياشلا لاو بلصلا فلا

 اذه ا ل ىَتَح ؛نجسلاو ِةَئاَهِلاَو باذَعلا ىلع َرَبصَو فقوو
2 
 سمس دس جس ع

 ا ہم ہیرا رب ءَنْلا

 نآرقلا قلي اولوقُي نأ او سائ مهم ليقف «' سوت نباو «وریغو
 اک هللا كل < هرني هللا بلاطو ٠ُهوُبَع دَمْحَأ ُماَمإلاو «ْمُهوَُف

 كلذ ىلَع َرَبصف «هؤذآو ُهوُبْدَع ْمُهْنِكل لف نم ةقيلخلا مَصَحَو 0

 ؛ُهَرَعَأَو ُهَمَرْكَأَو ةا ُهْنَع عفر ْدَقَف مصتْعملا نبا لكوُماب هللا هدأ ىح
 .هللا ُهَمِحَر هللا رهظأو

 نإ ارسم لا عم لاک )+ قّدّشلا َدْعَب يِتَأَي جرفلا نأ ہللا ةّنس ِهِولَهَو
 رشلامم

 .٥-٦ حرشلا 4 ار امي رسعلا عم

575 

 ناك « بورضملاب ُهدلاو فورعملا يلْجِعلا لاّجّرلا يبأ نب ديمحلا دبع نب نوميم نب حون نب دمحم )١(

 تامف ؛ةعامجو دمحأ مامإلا عم نومأملا هبلط <« ءةنحملا يف تبث نمو «ةّئسلاب نيزوهشملا َدَحَأ

 .(۳۲۲ /۳)دادغب خيرات . ھ۱۲>< ةنس قیرطلاب

 ہا سس



 ب يناثلا ءزجلا

 ءاوهألا لها َعَم ْسِلْجَي َلْجّرلا َتْيَأَر اذإو : هللا همر فلولا لاق ٤٥١ op ٤ هام سيرا م هال يمرض قر 0292 2

 .ىَوَه ُبحاَص ُهلإَف ءہقئاَف َمِلَع ام دعب هَعَم سْلَج نإ ءُهفْرَعَو ءُهْرَْحاَف

7 u 

3 

 ےک و م َ 0 ےس رس ےہ ہ ھر ےہ رے ھ ےہ ۔ہہےگ رم م6 همام ۷

 نوعبتي الو « مهتاعزو مھءا أ نوعيتي نيرلا مه : ءاوهألا لها

 ھو “ی٤ دورہ رفا ت م 222 7 7

 | ؛ةنسلاو باتكلا
 هش يس ساس ےب لا 8 تيم ہ

 ةنسلاو باتیکلا فلاخ اذإف « مهسعنا هاوهت ام نوعيتي امنإ

۰ 
٠ 

 ْنَع ال ُہوُدَخَأ ْمُهَءاَوْمَأ َقْفاَو اَمَو ءَةّنسلاو باَتكلا اوکرئو ْمُهَءاَوْهَأ

 َدوُهَيلا نف ءِدوُهَيلا ةقيرط ِهِذَهَو «َمُهَءاَوَهَأ قفاو هلال ْنِكَلَو ءوی ناَمِْ

 اوٹ مُكْعَاَرْمَا فلاح امو :مُهَعاَرْمَا قفاو امف لسرلا وم اَمّنِإ

 : ىَلاَعَت هللا لاق امك ؛ َمُهوُبْذَكُي نَا امو ءمُهوُلُتقَي نا اًمإَف ءويف ّلُسُرلا
 م مص

 4 نوته اقيرفو اويڏڪ ارد ْمُہْشنَا ةعوهت ال امي اور مه ءآج املك »+ اوي عم ع ے وع ے کے وع رد ی 027
 ہے ھبس م CH هما 2 م و ورع 7

 ۔ےوسرو هللا ىلإ أود اذإو 0 :ةمالا هذه نِم نيقفانملا ىف لاقو 07٠١ :ةدئاملا)
 7٦ ےہ ر ر 2 ع 2 7 2 مر ئے رس یورک سهؤڑ وف

 9 £ تعدم ہل اوا لا مه نكي نإو © بوضرَعُم من رح اإ منيب مکی

 00 هوك يب“ و کر و ا تک 2 يي
 سايقملاف «اثيدحو اميرق ءاوهألا لها ةقيرط هده 1۹ ء۸٦: رونلا]

 ءلطابلا وهف مُمَءاَوهأ فلاح اَمَو ْمُمَماَوْمَأ قفاو ام َوُه مُهَدْنِع ٌقَحْلِ

 اذَهَو « مُهّتقْيِرط هذه «لطابلا ْمُهَدِْع ُهّنِإف َِمَحُم ىلع ليرْبج هي لر ولو
 3 ہو حزبا ب ھچک 6غ هما. 2 ول یگ وک و
 لوسرلا نع َءاَج اَم نولبقي ال مهّنإف ءةَمألا وم ْنِم لالّضلا قرف ِهْیَلَع اَم
 232 22 ص ا ےگ و َ ھ2 ع جس و ٠س 02

 امم ةنسلا يِف ءاج ام نولبقي الو «نآرقلا يف ءاج ام نولبقي ال لب لپ

 یم ےس ےک سر سپ



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ات اًَمإَو تك ولو ا نَا اّمإف ا ملح تا

 ؛ مهعم سلجت نأ الو ٌردْحاف ۔ هلأ مح تا لو (مُهُتقْيِرَط لَه
 عم معمم

oمُهْنَع ڈی ؛ مُهَحَم نوُكتف موتقنرطب عنق قت امہرو «كيلع َنوُرْثَوي مهنأل ه ركوس  
 ةَلرَتْمْلاَو ٍةّيِمْهَلاَك ؛ ٍداَقَيَحالا يف اًعَدي تئاك ٗءاَوَس « عّدبلا 2 سِاَجُت ال
 ىلع هللا نودبعی َنْیِدْلاک ؛ ةَداَبلا يِف اًعَدي ْوَأ ؛ عدیلا لأ ْنِم ْمِهِرْيْغَو
 ىَلَعَو ءلْیِلَد ِرْیغ ىَلَع ْمُهَنِکلَو ءَنوُدَبعتیَو َنوُدَهَرَتَيِو «لالضو ٍلْهَج
 يف ةعدتبم مُه نمم «ْمُهَقْفاَو ْنَمَو ةف ةؤولملا ىَلَع قطب اذَمَو « ید ری
 رش اَهّلكو «فيتختت عتبلاو كلذ نود وه امن ْمُهنعد ئاك وأ قا

 اھگال ؛ وس ءةرسَي ةعذي وياه : :لاقُي الو ءاَهِْف لاسي ال
 تئفطأو تردوُب اًذِإَو ءاَهّلْوَح اَم تقرأ تكر اإ ءِراَلا َنِم ةَرارشلاك
 نم اورذْحَی 1 َنْیِعِلْسْلا ىَلَعَف ءاذكه علا ءاَهرش نم سالا مِلَس
 ِضحب نم مهني و ُرَھظَي امي اوري وأ نظا مهب اوني و ةع
 نوققري ِءالْؤَه ءةَبْوَت لَا ِءالوَه ءْوَداَبِع لهُ 0.9 : ةولوقيو ءِرهاظمل
 ٍةعامج يف لاقي امك + ةاضعلا نوبت والو 50 ره ِءالُؤُه ءبولقلا
 .مهي رَتْع واق ةيفوُص َةَِتم اوما ام + ميل

 تيار اذِإ (هْرَذْحاَف ِءاَوُه ألا لأ عم ُسِلْجَي لجَرلا تیار اذل : وت

 هنأ ىلع ُلْیِلَد ْمُهَْعَم ول نال رانا ةع م سِلْجَي لجرلا
 م توم ه و

 لهأ سِلاجي يذلاَف ٠ ِهِسْيِلَج ْنِم ُءْراَو وْيلَع اور امبرو مهل و مهي ه6 و
 لْهَأ ُسِلاَجُي يذلاو یا “هاو را بي ُهْنأ ىلع لیلد اڌهف ريحا

 و



 ل يناثلا ءزجلا

 لغو سسر تا نخأ E رة

 رح يف وضو ىح منع ضرما اننا دف ٌنوُصوُحي لا ار ادل )+ 0

 دعب دعقت الق ناطيشلا كيني امو ريغ

 تيا خم اِ نا تکا 90 لات لاقو ء۸۰٦٦ ماعنألا]

 ا کن ورع ثيِدَح ىف اوو یقح مهم اوڈعقک كه اهي اَرَهكَسيَو اهي رک ول
 :یلاَعَت لاقف ريحا لذأ عم سِلَجَي نأ هير ماو ا 4 مهل دہ

- 
Eیہ ےک ںیہ و 2 21 وو ص و رس  

 و .ههجو نودیر: ي لاو ةؤدغلاو مهر وعدي نيذلا عم كسفن ریصاو

1 
 يطل درمل مم ىرَڪ لا ٠١

 رهط یم ص ےس

£ 3 
۹ r A 7ےہ ھ 

 نأ هللا هرمأف 90 يدل ةؤيحلا ةَ در مهنع كانيع دعت

 رياكأ عم مک لت الو اعمل فانه ناكلمو راَمَعَو لالی 3 سجي

 شرار یتا | يف اعم مُهعَم سجي 4 نا ؛مِهرْيَغَو شیرف

 سج ىح والو ان ذرا :اولاق ْمُهَنَل ؛ كد نع هاه ہللا “رکلو

 ءاقعضلا ءال َلَعْجَي نأ مَه را ىَلَع صرح ْنِم ويلا .ك َعَمْستَو
 هاف «مِهِمالْسِإ يف اعّمَط شْيرق ْنِم ٍرياكألا ِبَلطِل ةباَجَةسا «َرَحَ اًسلْجَم

 ےہ ورلد اط

أ لق كلذ ن هللا
بله اتلْمَع أ نم عطالو : : لاق هدم ن

 مبّتَأو او اند نع ه

 وم عمو
 00 [۲۸ :فهكلا] چ اظرف ,هرمأ تاکو ةئوه

 َنوُديِرب ٌيشعْلاَو وو ودل َدَعْلاِب مهر نوع لي نا أ درطک الو چ : هل ل نووی

 ےجچج و تہ



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ویک نّم مهن كباس ْنِم اَمَو ءىس ني مهباسح نم ڪلڪ ام هجو ا مة ر خر ےس
 3 ا کیملاظظلا نم وہم مم

 بجاص هاف < ِهقئاف مِلَع ام أم لح هع همم سلخ ناف ءةفرعو) و

 نما لقب م نا لا لأ سلجم نع ُهَحِصاَنُت كأ ُءاَنْعَم (یوَه
 مھہ ها ماما ےہ روگ

 .لھج نع ال < ؛ ملع نع ٍةَعْدِلا باص عم سلَج هلال ؛ ُهلرَتَاف

 تہ یب



 س يناثلا ءزسجلا

 هدير الف ِرگالای هيأت لُجّرلا تْعِمَس اًذإَو: هللا هَمِحَر فلو ا لاق ٦١

 وان ْنِم مقف « دلا ىلع ىَوتلا د جر هلأ كش الذ آرا رُو

 .هعدو

3 
 و م

 ٥ ه ہم

 لاق نارا لمَ گلاب لمعلا دل 0 الوعر 7 تو ار

 ء۷ :رشحلا اوهام دنع کت امو ود خس لوٹی هك ا3 و : یت
 ےع رم یم یک ےک اگ رورو 7

 رکسؤا كي اترا و : ىلاَعَت لاق 4 هل ةئيبمو ءنآرقلِل ةرسفم ةّنسلا نالو

00 
EEEيق ريو  

 ئی لق ةّيآرقلا ِءالؤَهو ء[٤٤ :لحنلات 4 مل ۵ص ساتل نشا

 باك مكي انب وُ هكدرأ یلع ناعبش لجو بُرو : هلو ایک
 لاق اتمر مارح نو يف كَ لَا لالَح نم هيف ناک اف وللا
 :لوقي ۔ الَعَو لج  هللاو ء''ہهَعَم ُهَلْثمَو نآرقلا تيتوأ يّنِإَو الأ» : لي

 :٠ c14 مج كوي ید الإ وه نإ رپ يو لوسرلا ینعی 4 وها نع ٌقِطتیاَمَو 0

 يف َدواَد وبَأو «(087مقر 161/ 1)هننس يف يمرادلاو ء(۱۳۲/ غ)دئْسملا يف ُدمْحَأ ُماَمالا ُهاَوَر )١(
 يف جام نباو ء(٢٦٦۲مقر ٥/٥۳)ہننس يف يږډرتلاو ء(٤٤٦٦مقر۲۰۰/ ٤)هنس

 ىَلَع كردم يف مکا او ء(۱۲مقر۱۸۹/۱)ہحیحص يف نابح نباو ء(٢۱مقر١/٦)هننس
 لاقو ؛بیرغ نسح : يِذِمْرُتلا لاق .برك يدعم نب مادقملا نع ْمُهُرْيغَو (۱۹۱/۱)نیحیحصلا

 .حیحص هذان : مکاح ا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 «لوُسرلا َّنِم اًهظافلأ تناك نإو ءالَعَو لج هللا نم ّيْحَو ٹیِداَحألاف

 الغول هللا نم المنحل
 ينعي « قيوانز ءَ وم ہم رب نآرقلاب جي يذلا انه .ًث

 ىلع ىوتحا دق) : وق ىّنعم اذه فال هب داری 7 دنزلا ‹ قف

2 3). 

 سالا ضب نأ اس اظ وار : هوقو
 نآرقلا نذل ءنآرقلاب جنح مل وُهَو « هي رَتْکَیف ا .نآرقلاب جي تک : : لوقُي

 ةَِْحَّتلاَو َةَيِطَّْتلا ديري اَمّنِإ «نآرقلاب ّجَتْحَي مل اَذَهَف ءقّنسلاب خألاي رم
 یا ىلع
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 ايس يناثلا ءزجلا

 ىلإ اھلک وعدت ةيدر اهلك ءاوهألا نأ مَلْعاَو : هللا هَمِحَر فلؤملا لاق ۵ 2 ريو ار "م ع نرو 4 fo qe س ھ ور و گرل ےہ 2
 4 6 .٠ 2 رو و۱ - م م رو زظ سو ص 6 كود دوو

 نودري مهنإف «ةيعهجلاو ةلزتعملاو ضفاورلا اًهرْفكأَو اَھُوَدرَآَو ىءوفيسلا

 ظ .ةقدنزلاو ليِطْعَتلا ىلع سائلا

 :حرشلا

 باَتِكلا فلاح ام :ُءاَوْهَألا (هْيوَر اهلك َءاَوْمَألا نأ ْمَلْعاَو) : هلق

 َنِم ةّنسلاو باَتِكلا فلاح اَم لكف ءِراَكْفَألاَو ِءاَرآلاَو بهاذا َنِم َةّنسلاَو

 لاق ءءاَوهألا َنِم ُهّنِإَف كلذ ٍرْيَغَو تاّییزحلاَو ٍراَكْفَألاَو بهاذّلاو ِءاَرآلا

 نأ ميلا بجاَو و اًذَھف ء٤٥: صصقلان 4[ هلأ برق ید رٹَضب ةلبوم

 لاق وأ ةف هيف ْتَبِخَر اَم عيني الو ءهلوُسَرَو هللا نع َءاَج ام حبّ

 اَمُف ءوّنسلاو باّتكلا ىَلَع ساّلا لاوقأ ضرْعَي نأ بجاّولا ءنالَعو ٌنالف
 رو n ا “ےہ ےب 2 ۳ یا ےہ سوم © س َ َ ےک

 وه اذه ء ەکرت ةنسلاو باتِکلا فلاخ اَمَو هي َذَحَأ ةَنَسلاو باّتِكلا قفاَو

 ٠ الو ةعمإ نوكيو اوبهَذ اَمَنيَأ ساّنلا عَم بهذي يذلا اًمأ «قحلا باص

 م

 سا ھا

۰ 

 عبي «ىوه ْبِحاَص اف هْيَلَع مُه ام ريتي الو ءهْيَلَع مُه امف رک
 .هاوه

 ءةّئلا ىلإ وُعدَت َءاوهألا ّنأ : يبي (فيسلا ىَلِإ اهلك وُعْدت) : هوَ
 ْنَع َءاَج اَمَنِإ «ةّمِلَكلا قاقشناو «َنيِمِلْسمْلا َنْیَب ْتَعََو يتلا بورحلاف

 اَم «ةّئثِفلا اوبس َنْيذْلا مه ْمِهِرْيْغَو جراوخلاو ةَلرَتْمْلا نم ِءاَوْهَأْلا باح

 ےس



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ب ےس هر
 ل 27 2 2.

 للا نم ؟ہظناَمْنَُع لبق يذلا نم «مهيبسيو مِهِلَبِق ْنِم الإ ْنَتْفلا تَءاَج
 ع۶ 7 ساه م ما ¢ 0 00 3 2 1 58 E هع
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 یٌتَح ِةّنسلا له ناَحِيْماي ُهَدْمَب َءاَج ْنَمَو َنوُمأْلا ىَرغَأ يلا نَم ؟ِءاَوْهَألا ان

 لأ الإ هوُنَجَسَو وبرضو هللا ةَمجَر  ٍلْثَح نب محا ْمُهَماَمِإ اوُبحَس
 نْجّسلا يف تام ىح َةّيعْیت نبا مالئمإلا خْیَش َنَجَّس يذلا نم ءِءاوْهألا

 ّنَأل ؛ ِءالُؤَه ْنِم َرَدْحَت نأ ايلف ءِءاَوْهَألا َلْهَأ ِءالْوَم الإ ل

 يلو ىَلَع ٍجوُرْخلاَو «َنْيململا ِةَمِلَك قيزمت ىلإ ٍةَياَهّنلا يف ُلوُؤَي مُهَرَش
 نأ الدب رخو اعيش اووکیل ءَنْیعلْسْلا ٍةعاَمَج قيرفتو «َنْيعِلْسملا رن
 ٌدَدَحَو ةا اويوكُي

 هه ِءالُوَم (ُةيمْهَلاو ٌةَلزَلاو ضفاورلا اَهَُفكَأَو اهؤدرأو) : هلو هاو ور رل ھه“ 2ء ہی2 و ےک ۔ےھوٴ “رس وتە کم ھ٤
 ؛ ةَضِفاَر اوُمُس ءِةَْیَشلا ّنِم ةّضِفاَرلا اهم يِفو ءءارْهألا ٍباَحْصأ رش
 يبأ بس ىَلَع ْمُهَفِفاَوُي نا هوُعَد اًمَل نیا نب يلع نب َدْيَز اوُضفَر مهال

 نا ىَبأ اًمَلَف کولا لوُسَر اَريِزَو ُرَمُعَو رکب وبا ءالد :َلاَقو َرَمُحَو ركب
 .ةضفاًرلاب اوُمُسَف «كضفرأ اذإ :اولاق مُهَقِفاَوُي

 .هرْكذ رَرَكَت يذلا ناوفص نب مهج ا عاب ةيعټج لاو
 ۱ وُلَرَتْعا ِنْیَدْلا ِءاطَع نب لصاَوَو ډيبع نب ورمع عاب ةلزتعملاو

 :َوّنَسلا ِءاَمَلُع ْنَع ليلا اوُدُخَأَي ملو اوُراَحْلاو «يِرْصَبلا نّسحلا سلاَجَم
 .(ةلِزَيعَم» اف

Gg 



 يفت + ليطعتلا (ةقدنزلاو ليطْتلا ىلع سالا َنوُدّرَي مُهّنإف) : ُهلوق ھے و ےب ےک ۰ همام 4 dsr ھ۶7

 دخألاو ءةَلَسلاو باتِكلا ضفَر َىِهَو :ةقدنرلاو «تافّصلاو ِءاَمْمَألا

 .تاّبْغَّرلاو ِءاَوْهَألاي اَمُهَلَدَب

 و و



 يراهيربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 باَحصأ ْنِم اَدَحأ لوا ْنّم نأ ْمَلْعاَو :هللا ُهَمِح ر فلولا لاق ۱]

 ورزق يف ادا ذو ل احم دار اتل معا و - لو دمحم

 ناف «هردخاف «عدبلا ّنِم يش ناّسْنإلا ّنِم كل َرَهَظ اڏو 3
 ٌرَهْظَأ امم رثكأ كنع ىفْحَأ يلا

 ؛حرشلا

 ْنَم :ْيأ أ ل دَّمَحُم باَحتصا نِ ادَحأ لوا نم ذآ مَلْعاَو) : هلو
Eمهن + لوسرلا بسی هّنِإف مُهّصقْنو ٹل هللا لوسَر تھ  

 نال ؛ كك لوُسرلا يف َنَمط مهي ْنَمط اذإف ءُهْراَصْنَأَو ُهلاَوْعَأَ اأ

 نبدي يلا وهو مو راس يلا وهو «مهعمج يلا وه لوسرلا

 تنہا اننا نکی هلأ ا لوُسَرلا يف نعط اًذهف «مُهئوُؤش

 انهو «ُرَمْعَو ركب وأ ٗتوُعاطلاَو تْبِلا :نولوقُي «كِلوُسُرلا يف ْنْمط
 اذ ًاتوغاَطَو اتبج ُهاَريِزَوَو ُهاّبِحاَص وكي فيك لئ لوُسَرلا يف نط

 دم اضْيَأ ُلوُسَّرلا «ةّيفاعلا هللا لأَن «ُفِرْعَي الو مهمي ال لوسرلا ري ساو حس 2 یا و
 اوبست الو كر ( مُهَنقْيِقَح فرعي ال وه اذِإ مهْيلَع ينْثيو ةباحتملا

 دم غَلَب ام بُت لح لثو ْمُكْدَحأ قفل وَ هدي يت يزلاوف « يباحصأ
 يف طلغ دق ُلوُسُرلا ںوکی اًذِإف  مهحدمي ,"”(ةفيصت الو مِهِدَحَأ

 )١( مقر 11 17/7)هجيحص يف يراخُبلا هاور ١ ۳٣٤۷(ء 5)هجحيِحّص يف ٌملْسْمَو /۱۹٦۷رقم۲٥٢٢(

 .ك# يردخلا دّیِعَس يبأ نع

 سس را |



 e مع ا ھ7 ھلو ور or مک 0 هم

 يِف نعط اذه ‹ةرفكو توغاطو تبجو رارشأ مهو مهيلع ءانثلاو مهجدم

 ت
 7 ےس ل ل

 4 ٣ :یلاعث لاق ء۱۱۸۰: حتفلا 4 َوَرِجّسْلا تیغ تنوعا ذا يمول

 م . مردود 7 ع ر دم ےب مرہم ے

 ماس يف هوعبتا تيزلأ راضنألاو تبيرجدهملاو ىلا لع هللا ات
 ںیم ےس

 را7 رس ےس کچ م 24 رس تی 7 ۔ہ دک

 َنِرجھهَملا نم نولوالا تروغیشسلاو # :لاقو ء۱۱۱۷ : ةيوتلا] 4 قرشسعلا

 ء١٠٠1 :ةّيوتلا 4" دنع اوضرو مُہثَع هللا ضر نسخ مهوعبتأ نیلا راصنألاو ےس وعم م ص2 چلو کت ص ےس ےس E م 2 حمر
 یس ےگ س ص

 ةباحصلا ْبْسَي الف ءْمُهَحدَمو مھهْیَلَع ىت يذلا نآرقلا يِف حْدق اذه اإ ك و o ھر صا

 .ناّمْيِإ نِم ةَرَڏ ِهيلق يف ْنَم
 بسي نم (ورْبق يف هاذ ذقو كي ادّمَحُم دار اَمْنِإ ُهْنأ ملعاف) : ُهلوَ

 ءةباحصأ بسی نأ ىَضْري ال ل گال ؛ وربق يف اب يللا ىذآ دقف ةَباَحّصلا
 صدم مع رح رم 2 مر سو م و َ وَ َ 7
 دلا ىف هللا مہنعل ہلوسرو هللا تبوذؤي نیلا َن ے٣ :یلاعت هللا لاق دقو : رو ٤ ورور مّ ۶ و ےگ ےک “کج تام © یس

 و و ا و ۱ و سس هوك كساس ر
 دق ةباحصلا بسی يِكلاف ءء۷ : بازحألا] 4 ايهم اباذع م دعأو ورخاالاو

 5 1 ےس 4007 ھے 2 7 2 سس 7 مہ

 هیذژی لب ءَ لوُسَرلا ِۃاََح يف اصاَخ اَذَه نوکی الو «ُهلوُسَرَو هللا یڈآ
 ن 3 o o ق o ر کک یا اج وا دو مر 2

 نوعلم وهف اذه لعفي نمو « مالسلاو ةالصلا ِهْيلَع هيوم دعب هربق يف وهو
 <حصص ص دو ص

 .ةيفاعلا هللا لانس 4 ايهم ابادع مه دعأو ةرخكلاو ايندلا ىف هنآ ممتع رج

 ا و

 ےس یو



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 قْيِرَطلا ءيِدَر َلُجَّرلا تيار ادو: هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 ةّسلا لهأ نِم َوُھَو اًمِلاظ صاعَم 2 ءارجاف ًاقیماف ءبَهاَّلاو
 ےس تم وا یک رضَت سیل ُهلإَف ءُهَعَمْسِلْجاَو ءُهْبَحْصاف ف

 :حرشلا

 ءًارجاف اقساق ءوِبَهَدَلاو ِقْیِْطلا َءيِدَّر َلْجّرلا تيار اًدإَو) :ُهلَْف
 قیمافلِل َكتَبَحاَصُم (ُهَحْصاَف َةّنسلا ٍلْهَأ ْنِم َوُهَو اًمِلاَظ نان َبجاَص

 ْنِم ٌرْيَخ هَل َكتَسْلاَجُمَو ءيِصاَمَلا ٍلْعِفَو قلا َّنِم هيف ام ىَلَع ّينسلا
 بوٹی 4 ہا یجریو « صاع هنأ رعي يصاعلا نذل ؛ عمل كيسلاجم

 <۔ وک و رو عد

 َنوبوتُي ل ةَعِدَجملاَف توب الو ء قح ىلع هک دقي هب عربا فالي

 E فا رام اتم ريف ءقَح ىَلَ م نوري مل ؛ بٰلاْغلا یف
 ہلا تاع Se رادو ساه

 ةيلاتتم وف رح نوا لها ْنِم ۃاَصْملا ةسلاَجم نأ هام نكلو .«ةاصعلا

 هللا ُهَمِحَر فلولا دنصق اھ «حالثصلاو تالا ُمهّرِاَظ ناك إو ةَعل

 بِحاَص ّنأل ؛ ةّيِصْخَلا ْنِم ناطْبَشلا ىَلِإ ُبَحَأَو رش ةَعدبلا نأ كش الو

 ؛ اھم بوي نأ ىَجْرُ ُهنِإف ةصمملا بجاّص فالخب ٠ اًهْنِم بوي ال ٍةعدبلا
 تر TT اا د تر یک

 مالئسإلا نع جري ملام : ہوش ُهْبَحّصاَف سلا لْهأ نم وُهَو) : 7
 7 مم 7

 وفا ول يا

 تركذ امكو ؛ ىَقّتلاَو حالّصلا ٌرِهْظُي عدلا ناك ْنِإَو «عدتبملا ِةَسلاَجُم

 سس ملل ب



 هد يناثلا ءزجلا

 وه امو ء١يصاَملا لَهَا سياج كَل ُلوقَي خْيشلا نأ انه یکم و

 ةدسْفَمُف « عتب سِلاَجُم “+870 « يصاعلا ا فم یب ُنِراَقُي

 م
 ةنسلا بجاصب تم ؛ يصاعلا ا کپ نِم دشا عرق سٰلاجُم

 ل07

 ةدلاجم روس يصاقعلا ٍةّنسلا بجاّص ةف اک اِ ؟فّسسَمَتملا

 وه اذه ؟وكّسَمَتملا يدها ٍةَسلا O تان ےعکن ؛ةَعدَكملا

 .حلاصلا للا

 هتيصحم ّنأل (ُةُييِصْعَم كر ارضنا سیل هئإف) : : هلق
 2م ص٥

 ل ا ل م : تعدي كّرْضَت َه َعدَتْبملا نك  ةكراقملا

 و وج یم

o 7 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔-

 ًافشقتم ةداَبعلا يف ًادهتجُم جلا َتْيََر اذإَو :هللا هَمِحَر فلولا لاق
 الَو ءُهَمالَك ْعَّمْسَت الو ءُهَعَم ْسِلْجُت الق «ىَوَه َبجاَص ةَدابعلاي ًقِرَتَحُم
 .ُهَعَم كهف هقيرط َيِلْحَتسَت نأ ْنَمآ ال يّنإف «قْيِرط يف ُهَعَم شم

So م 

۱ 

 ۃداَبعلای اقرَتحُم ًافشقتم ةدابعلا يف ادهتجم لجرلا تيأر اذإَو) : لوق

 عولتبملا نكي َرَتْغَت الف (ُهَمالَك عَمْست الَو ُهَعَم سج الق « یوه با

 ُہدْنِع هنأ َماَد ام ِلْيّللای يلصُيو ءَفْطقْتلاَو َدْهُزلاَو ةَداَبعلاو كسلا رهظي

 ضب لاق امكو ءِداَمِيْبالا ةّياَغ ُهْنَع ْدِعَتْبا «هيف ٌلَهاَسَتَت الف ةعديو ىوه

e 

f 

 .'''!؛ہوَءْدي ىف ٍداَهِيْجا نم ٌرْيَخ ٍةئس ىِف داصتقا» : فلّسلا وك و س
 ع و سا سم ٤ 0 صم ا و
 نِم قبس ام ىلع ٗفطَع اڌَه (قيرط يف ُهَعَم شمت الَو) : هلوق
o.00٠0 سس تلاع ربى اي 2 م داو ل وک یک وک و و وو  

 ءاَذَه ْنِم ردح لوس رلاو ءةَعِدَتْبلا ةسلاجمو ةعدتبملا ةبحاصم نم ريذحتلا
 رش» :لاقو ءريذحت اذه «مكايز» ومالا تاثدحمو مكايإ» :لاق تی Se ےہ ما )٢( گل پب مم 6 با

 الا و رك ٌعِدَتبملاو ءَةَيِصْح هلا َنِم رش ةعدبلاف '"”«اَهُئاكَدَْحُم روُمألا

 َكْيَلَح روي هال ؛ (قْيِرَط يف ُهَعَم شمت الَو) ءِرْمألا اذهل هبت نأ بيف
e 2 

 َنِم ُهْنِم ُرْهْظَي اَمِل ءوي ّنَظلا نُ َتْنَأو اَمّيم ال «ةغذبلا كِيَلَع لِخذُيو Jo ه شم

 ,0/0مقر)ةنسلا بابك يِف رصن نب دَّمَحُمَو ء(۱۰۳۳۷مقر)ریبکلا مّجْعمْلا يف ّيِناَربْطلا ُهاَوَر )١(
 .افوقوم ہظشدوعسم نب هللادبع نع (07١7مقر)ةنابإلا يف ةطب نباو
 .(۲/۱٤)هجیرخت قبس (۲)
 .(11/1)هُجْيِرْخَت قبس ()

 ااا سا



 تح يناثلا ءزجلا

 ل ل
 وكم نم كيِطْحُي نأ اًمإَف «كنسلا ئاب حلاصلا سيلا 46 يب لا كَم

 ر
 ةحئار دج كتاف ؛ عيتلاب الو بلاي ال ٍءيش ىلع نم هنم لصحت مل نإ

 ْنأ اّمِإ ءريكلا خانك وهف ِءوسلا سيلج اما و وک ھو

 تاج تا و نأ امو ‹كبابث ق

 سانا نم ريك مهب را دق نيا يلبتلا ةع تلا ةع 2 E هع

 ةدشو "ئ0 ةاَصْعلا بیوّتتَو ِدّبعتلا نم مُهْنِم ُرَهْظَي اَمِل اظ مولا

 ىلإ ةّيصْخْلا َنِم ةَصْعلا َنوُجِرْخُي ْمُه ْنِكَلَو ْمُهْبَحْصَي ْنَم ىَلَع مهريثأت
 ديالا نم ريخ لا لأ نم يصاَعلاَو «ِةيصْمَلا نم رش ةعذبلاو ءةعَدبلا

 نإ ْمُهعَم يللا يخل ةيهارَك اذه تلف امو كتل هيل ءعدبلا لهأ ني

 .ريخاب بهذ ةعذبلا كإف ِةَعُدیلِل ةيهارك هلق امّنِإَو ريخ موف ناک

 نِم باٿ مت ْمُهَبِحَص ھم ہون رے یز

 ھ7 نايبو ( مُهْنِم ٍرْيِذْحَتلا يف ة ٌةريثَك بنک تفلأو : مهتبحاصم

 ريم ٥ سا نر

 «هدنع اسلاج تمد ام ام طط هح ةَحْئاَر ُهْنِم دجُت نأ امو ءهْلِم يِرّتْشَت
 اک

2 

 ت نأ

 قرحي

 )١( ؛)وحُبحص يف ْمِلْسُمَو ء(۱۹۹۰مقر٢/۱٢۷)وِحْیِحّص يف ُيِراَخْملا ُهاَوَر /٠ ۲٦رقم۲٥٢۸(

 وسلا سيِلَجْلاَو حلاصلا سي ا زو :ةقوللا لوسر لاق : لاق هه يرعشألا ىسوم يبأ نع

 ٌريكو ةحبر دك وأ هيرتشك اِ دلا بجاص نم كمني داذَحْلا ريكو كلا باص لك

 .«ةكيَح ایر هنم ڈچگ وأ كيوت وأ ك كئدب قري ِدادَحْلا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 يف ةَوعَدلا يف ْمِهِضْمَبل صخر ميهار نب دَّمَحُم خلا فوكو
 دل اذ تر نك یا قت
 ةَوعّدلا مهْیلَع طرت ڈا دقو ا اوا عوُمْجَم يف امك مهره هل ا

 ىتثأ زاب نبا خيشلا نوک كيكو هطوتشلا اذهب اوفي ملف ديوتا ىلإ

 جارت مهد هل ن ملف مرا هت ن مل ۂگال رئالا لیوا يف مولع
 قحلا ىلإ ؛ مُهَوْعدَي نأ ديرب نم الإ ْمُهَعَم عرشی الد :َلاقو ؛َكِلَذ رع

 عم «هللا ُهَمِحَر لاق اذکَه ,« "فلاحا نم ِْيَلَ مه ام نب ءالي دیِحوتلاَ
 نع ْعَجاَرَتَي ال جهلا ْبِحاَص اذكو ءةوعدلا لقي ال ةعدبلا باص نأ

o ےہ 

e 

 ةَجَْللا يه وذُم (ُةَعَم كّلهَتف هی قرط يلحس ذأ نما ينإف) : لوق
 هتعدي كيلع يرست هل ا كل ْتَقاَرَو لاو تیشم اَذِإ رر و 2 ° ¢ 23 30

 امو ٍةَعِدَتملا ٠ ني كاش ٌرطخلاَف « اعدّتيم نوک ہک كلهَتف اهي 2 4
2 

ors 

 جج یس ام فرغ نا ْبِحَي نکل ءِناَمَرلا اه يف ْمُهْركأ

 يذلا اَذَه نأ َقَقَحَت 5 اف ٠ طيا توپ «ةعدي ہَدْنِع ميش 0 ساّلا
 ومع 6م o معو

52573 

 01۶ 0 تک وھ و

 ر



 ےہ يناثلا ءرصجلا

 دنع نِم جرح دقو ءُهَنبا دْيَبع نب سوپ ىأر : هللا همر فلؤملا لاق . ٠ مس مص وص 2 o ر >2 7 م E اک رو ھو

 نب ورمع ِدْنِع نِم : : لاق ؟تجَرَح َنْيَأ نِم يب اي :َلاَقف ‹ یوه بحاص

 نأ ْنِم يلإ بَحأ یگُخ تيب ْنِم تجرح كارا نأل « يتب اي : لاق ءدْيَبُع

 راس اقساق ایاز ر ابها یت ذر ءنالم نال حي نم رش ا
 .ءاوهألا لها لوَقي ُهاَقْلَت نأ نِي يل بح ؛ انئاَح

 هن ع هنا ليضُ ال یتا ذا ملعب نب سوب نأ یر الأ
 کب یک هلضي ةعدبلا بِحاص ناو

 :حرشلا

 ؛ ىوَه بجاّص اذ نم جرح قو هبا یخ نب سْنوُي ىأر) : هلو

 نب ورمَع (ِلَيبَع نب وِْمَع دلِ ْنِم :لاق ؟تجَرَخ ع نيا نم يب اي :لاقف
 ی تيب نم تجرح كارا انأل ہي اي : :لاق) يالا یس

 ْتَسْيِل لَه ةّمِلَكلا (نالفو نالف تيب ْنِم ٌجُرْخَت كاّرأ نأ ْنِم يلإ بح

 ااو رع يوق«( تن )عسا شنب يقر ء(یگگن ةحضار
 دنع نِم تجرح كا ولف ؛ عدبلا لَهَا سلاجُت ال كأ دوصقملا نكل ٠ اضيأ

 قع بج ىلإ سج نأ نم أ انه صا كلو نم بجاتم

 سأر ديَبَع نب وِرْمَع ىلإ سْلَج هلال دو: نوب هلق رد ام اذه

 يف صف دلج ناك ولون بجا مل دنع نسج وكف قرم
 ىلوأ باہ نمو «عدَبملِل هْيَسْلاَجَم ْنِم اًرَرَض ؛ فحأو لهسأ اَذَه ناف هيد

 و لل



 يراهيربلا مامإلل ّمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

01 

 لْهَأ ىَلَع ُمّلَعَ ؛تاگدْحللاَو عّدبلاو ہے و يل ا

 دمحم لاق امك ةا ةد امل شو کپ ءةَكملا
 تو نا مَع اوُرظْناَف نيد لیلا اذه نإ :- هللا همحر ۔ نیریس نب

 ىَلَع ملعَلاب فْيَكَف ءرطخلا اذه اًهْيِف ةَسَلاَجْللا رم ناک الف مکی

 !إ ةع

 نم يَِ بح اح اقراتس اقيم اا يتب ا هلا ىقل نالو : لوق
 اکرم اي ًايصاَع ٗتوُمَت كوك : هبال لوفي (ءاوهألا لهأ لؤقي ُہاَقلت نأ

 ناروا 2ٍ یلاَعَت لاق « َةَمْحَّرلا وُجْرَت تْنَأف كرشلا نود ٍةَريبكِل

 باص تدع ول یّتحو (۸۰ ءاَسّنلا] 4آ ا نمل كلذ رم ات دب كرش

 اص ان ءراَنلا يف دلي الو وجا ىلإ هلام َّنإف ِراَّنلا يف ةَرْييكلا

 5 ٍراّثلا يف َنْيدِلاَخلا ّنِم ُنوكيف رفكلا ىلإ ةع هرج دق ُهّنِإف ةَعدبلا
 نيد ُةَيصْعَم نإ لقي مل يصاعلاو لم سيل ام هللا نيد يف تخ

 دوم نأ ْنِم ُفَحأ كْرّشلا نود َةرْييك ولو ٍةَيِصْعَم ىَلَع توُمَت كثوكف
 .اًدِج حضاو مالكلا اذه عدي ىلع

 هبا ليضُي ال یا نأ مَع دق دي نہ سوپ نأ یر ال9 هو
 هوك يف ةمكيلا يه وره ذه فک یک هل ةَعدبلا باص نو هيد نع

 يف ًاصقان ناك ْنِإَو ٍةس باص ىلإ سجي نأ مَا عربا ىلإ سِلْجَي ال

x 

 )١( 1)وحّيِحَّص ٍةَمّدَقُم يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر /۱٤(.

 سش تک سس ا



 ررّضلا َنِم دشا عل ةسلاَجُمي لْصْحَي يلا َرْرّضلا رو هناَمْيِإَو هند ھ ھا م

 ٍةَعْديلا بحاَص نال ؛ يصاَعلا ِةّنسلا بِحاَص ٍةَسَلاَجُم نم ُلُصْحَي يذلا

 ال هن يصاقعلا اّمأ ءةكسلاو باّتِكلا ٍةْفْلاَخُم ىلإو «ةعديلا ىلإ كوعدي

 ا هيف ءادَبأ سلا عابتا نم كُردَحُي ال لاو تالا ره كرجل

 لا لكي كل خت نق هلأ نوک ام ةا ءاذه هيجوتو اذه ِهَيِحْوَت
 9 م

 .الف ؛ ٍةّنسلا رم كرذحي ُهَّنِإ امأ ءطقف
 و ا د سو مو ھال ر
 عوَتبْلا فالخب ةّّسلا ُمُظَعْیَو ةّسلا مرتي لب ؛ وسلا رو كردخي ال

 .ةّئسلا مظَعُي ال هئا

32 2 



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ءةصاَح كِناَمَر لْمَأ ْرذْحا مك رَڈْحاو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ٦ ٠ م7 دم ساو اج ه وه مه و6 ھر ور و راے ۶ ےک
 ِ م, هلا ہ7 96 Iro ينو ماهم. نم َ ۰ سم يو م هوم

 در يف مُهنأك قلخلا نإف «بَحصَت ْنَمَو ْعَمسُت نِمِمَو « سِلاجت نم رظناو
 هرو و سوي“

 :حرشلا

 فلولا تقو يف هلال ؛ (ةّصاَخ َكِناَمُر َلْهَأ رذخا مث ْرَدْحاو) :ُهَلْوَ

 َرهَظ ِناَمز لهُ لَك ْنِم رديف اد ًةثفلا ِتّمظَع ۔ هللا ُهَمِحَر يراها
 لب «ِِاَمَرب اًصاَح َسِيل اَذَهَو ءان ُرَذَحُي َوُهَف «ٌعديلاو ُءاَوْهَألاو را یف
 ةلِطاَبلا ُتاوَعَدلا هيف ُرَهْظَت «ُءاَوْهَألا هيف ُرهْظَت «ُروُرتلا هيف ْرَوظت نامر لك
 ا ملا ىَلَع ُرْذَحلا دتشي هن

 يف اذَم (مُهْنِم هللا ُهَمّصَع ْنَم الإ ودر يف مُهلأك قلا إف : هلو
 ۔ ُمَلْعَأ هللاَو ۔ ُہدْمَب اَمَو اَذَه اتقوف ءُرّركَتَي اذه ًاضْيَأو ۔ هللا ُهَمِحَر  هِيقَو

 تّبرْغثساو ءُروُرُللا تركو ءُنَيِفلا ترك ناَمّزلا خا اَم لك نال ؛ دش
 .دشأ رطخلاف ءاهي نوكسمتملا لقو «ةّنسلا مكنت مة جت سار اور رٹ 6ي ےہ یف

 و وج



 سم يناثلا ءزجلا

 ءداَوُد يبأ نبا ٌُرْكْذَي لُجّرلا تيار اڏو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ۷۱

 زرا رز ادق. أ. ؛ يسيرا ارشيو

 ىَلَع اوُناك ٍءالُؤَه نإ ءةَعَدِی باص ُهّنإف هْرَدْحاَف «مهعايشاو «َمِهِعاَبْتأ

 .مُهْنِم َرَكَذ ْنَمَو رب مُهَرَكڏ يرللا لُجّرلا اذه كراو ءَودّرلا

 ۱ 1 ذل 2

 ءيسيرملا ارشيو ءواوُد يي نبا ُركْذَي لُجَرلا تيار اڈِإو) : هلو
 عر سم

 لَهَا ىلَع يني لُجّرلا َتْيَأَ اذإ ! (يطوُلا ًاماغِم وأ ٠ ءلیَدُه ابا أ ءةَماَمُثِ

 هلأ ملعاف ؛ ةيمهجلا ارا مف هه َنيِذلا ِءالُؤَه لثِم ءلالّضلا ِءاَملُعَو رشا
 22 ھے مو يبو سهو سم

 عوسيو ْمُهبِحي هلال الإ | خدمي مل هلال ؛ ا و ا

 نباو َدَمْحَأ ماّمإلا لثِم ِةّنسلا لْهَأ ْحَدْمَي َلْجَّرلا َتْيَأَ اًذِإَو ٠ ؛ مُهّتقْيرط
 عوضا هم م ها ري ساو صا ساس يي ساو

 هنأ ملعاف مھدعب ءاج نمو َنيِعباَتلا ا مدمي كلڌكر ؛ كَراَملا

 تيار لا تخ وهو الإ سلا لهأ َحَدَم ام هلال ؛ ريخ بحاص

84 
۰ 

 هموم هدم يّ ند رب سو سنا رم

 يُ ملعلا ِةَبلَع ضخ نأ ناوخإلا ضف نأ يف ًاسْرَد انيِطُْي ادَهَو ءاهي

 ىلإ رطب ار :ٍةَفرَحْنلا راكفألاو ءاهألا تاكضأ وأ ٍةَعِدَتبْلا ضع ىلع

 ؛ ريا لْهَأ صقتتيو رخل لها يف عقيو El ىَلِإَو مِهِراَكْفَأ

 صقتت اإ ديش رخ اھم ؛مُهفدَصْيو مه اصقنت كيلوا نم و عم گال

 0 ما رم صا

 ةَفرَحْل راكفألا لْمأ حَدَمَو ءّنسلا لهأو مليلا َلْهَأَو رْيخلا لَهَا



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 امم ادّھ> ‹مهسلاجي مل ولو ءٌدْيِدَش رطح اڌهف ةَفرَحْنل ِتاهجَوُكلاَو

 .نآلا مالا نم ريك بف هيف عقو امِم انَرُذَحُي

 ىلع | ورا ناڌللا اَمُھ ( يسيرا ًارشيو “اؤد يبأ َنبا)

 قلَخي ا نأ لجأ ٍةمِيَألا ̂ نم َنِم ِِرْيْغَو دمحَأ مامولا بيعت نوما

 .لالّضلا له ةَداَق ْنِم اذه "”سّرشألا نبا (ةَماَمل) ءنآرقلا

 (*يطوفلا ٌماَکِم)َو «ةَلَِتْحم راک ْنِم j 00 (ليدُهلا وبآو)
 .ةَعِجملا نم

 يبني ُهَتيَأَر اذِإ (هرَذْحاَف «مِهِعايشأو «مهعاَبنَأ ْنِم ادحاو ْوا) :ُهلوق
 7 رذحاف ¢ فاَّرحنالا لْهأَو رشا ِلْھَأ ىلع

 )١( يضاقلا داؤد يبأ نب دمحأ" : (۲۳۳/۱)لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم يف يبهذلا لاق :

 .نيتئامو نيعبرأ ةنس كله ؛«ضيغب يمهج
 نأ يغبني ال ءلاض عدتبم : :يسيرملا ثايغ نب رشب' : (70/؟)لادتعالا نازيم يف يبهذلا لاق (۲)

 قلخب لوقلا درج مث < ؛مالکلا ملع نقتأو عربف فسوي يبأ ىلع هقفت ؛ةمارك الو هنع يوري

 ىكحو "اهيلإ اعدو اہل جتحاو هتلاقم ذخأ امنإ ناوفص نب مهجلا كردي ملو ؛هيلع رظانو «نآرقلا
 .ةمئألا نم ةعامج نع هريفكت

 ةلزتعملا رابك نم : يرصبلا يريمنلا نعم وبأ سرشأ نب ةمامث“ : (15/17)نازيملا يف يبهذلا لاق (۳)

 ."ةلالضلا سوؤر نمو
 فورعملا ليذبلا نب دمحم لیذہلا وبأ" : (7١٠/ص)قرفلا نيب قرفلا يف يدادغبلا لاق )٤(
 ءمھنم عدبلا رثكأ روهظل ايالا ءانبأ جاهنم ىلع ىرج دقو «سيقلا دبعل ىلوم ناك : فالعلاب
 . مهريغ نمو لازتعالا ىف هباحصأ نم ةمألا قرف رئاس اهيف ه هرفكت ؛یرتت هحئاضفو

 باحصأ نم ناك : يِطْوُفلا ورمع نب ماشه" : (٦/٥۱۹)نازیملا ناسل يف رجح نبا ظفاحلا لاق (0)

 .(50١/ص)قرفلا نيب قرفلا :رظناو ”لازتعالا ىلإ ةيعاد ناكو « ليذبلا يبأ
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 ء ٭ ےہ o رو مر .٠
eابي  

 ةَمْيَأ مهو ءَ مُهضْحَب : يأ (ةّدرلا ىلع اوئاک ِءالوَم نإف) : هلو

 يف كّشال ِءالْؤَه ءَّنَسلاو باتكلا َةََلاَخُم اوُدَّمَعَت نيا ةع او ةّيِمْهَجل

 رفكلاب هيلع ْمَكْحُي الو ءلالّلای يَ مكيف ْمُهِْم لَا ا ءمهِرُْک
 ؛ لالّضلا نم ِهْيَلَع مُه اَم َنوُفِرْحَي مه ْمُهناَعُدَو مهيأ ام « هل ني یّتح

 اذه ِحْدَمي ٌرَتْغَت ال (ريخي ْمُهَرَكَد يللا َلُجّرلا اَذَه َكُرْئاَو) :ُهلْوَ

 َلاصِخ لالّضلا لْمَأ يِف ُنوُكَي ذَق مُهُحَدْمَيَو ْمِهْيَلَع يبني يلا لُجّرلا
 لاّصِخ ْنِم ةي ردت الف ءلالّضلا َنِم مُهَدْنِع اَم ىَلِإ ظنا نکل ةَ
 ؛ ةَميِظَع ٌةَمْكِح اض هرَمَو لا نم ةَريَِكلا لاصِخلا نَع َلفْطَتَو يح ا
 ديف َرْيَخ ال ءاَفِرحْنُم ناك ولو ريح ُهَدْنِع الف : لوفي سالا ضب أل
 .ٍةنس بِحاص ُهّنَأل ؛ ُهْمَرْلاَف يلق رش ُهَدْنِع َناَك وّلَو ةّنسلا باص َّنأ امك
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 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 َمْویلا امو «ةَعْدي مالْسإلا يف ةَنْحلاَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ١ 2 و قے م ا. م 2 ٤
 هوُدُخَأَت ْنّمَع اوُرظلاَف نيد ٌمْلِملا اذَھ دِ :هِلوَقل «ةّئسلاي ْنَحَتْمَيَف ھو fre 7 و2 يب ٤ 7 ۰و ۔ےس ج
 2 2ج سرمد نص صا 2 رم . ا 8 ر9 ںیم 9 ےہ

 ناف رظثنتف «ةئداهش ٌنولَبقت نمم الإ ثيدحلا اولبقت الہ :هلوقو « «مكنيد
 .هتكرت الإو هلع تبتك اقودص ةفرعم هل ةئس بِحاص ناک ٠ . ټ ص 6ےک سا بہ م - ےگ

 :حرشلا

 تنساب ْنَحَتَمَيف مولا امو ءةعذي مالسإلا يف ةحملاو) : لوق
 كيد ٗفالخ ُهْنِم ْرَهْظَي مل اَم هب ٌنظلا ُناَسْحِإَو ُرْيَلا ملا يف لْصألا
 الف ريحا الإ ُهنِم ْرَهْظَي مل مِلسملا ماد اَم :لوقي فلو اف «ةَدِعاقلا يه وله

 لَکوَو ٠َنْقفاَنلا َرِماَظ لبق 4 لوسَرلا «قفاَْلا ىح ريا ُهْنِم لبق
 تنأف ٌءيش ُهْنِم رهظي مل هئا ماد امف «یلاعتو ُهَئاَحْبُس هللا ىلإ مُهَرئاَرَس

 زيئيحق ہا لهألو ءَ ثب هَ اذإ نك «وب نَا ن
 هَل ميم يأ يِنَْي (ةعذي مالسِإلا يف ةئحلاو) : ِهِلْوَق ىَنْحَم اَدَه «هرذحاف

 قرِفلا تركك اگل تسلا ْنَحَتمُي راصف هوقو يف : يأ (مويلا امأو)
 رعي الو ءةَنُسلا ىلع وُه ْنَم فرعي نأ بالف السلا يِعَدَت يتلا ةلاضلا

 يذلاو ری ا لهُ نم هنأ ىلع ليد اذه سلا لَهَا ب يڍلاف
2 

 .رشلا لها ني هنأ ىلع ُّلْيِلَد اذه ةعدبلا لها بحي ه مث و6 ہو



 و رب ٭ ےہ 4 Ifo سر د م ا م © و2
 ملعتلا («مكتيد َنوُدُخَأَ نمع اورظناف نيد ملعلا اذه َنإ») :هلوق

 .ةَعذيلا ِءاَمَلع يِدْيَأ ىَلَع ْنوُكي الو «وّنسلا لْهَأ ِءاَمَلُع يِدْيَأ ىَلَع ُنوُكَي
 و بم صم نس رص ےس 9ھ 2 و

 اولبقت ال : ينعي «هلداهش نولبقت نمم الإ ثيدحلا اولبقت ال » : هلوق
51 

 َرثك ذق ُهّنأل «يضضاقلا َدْنِع ُهئَداَهَش نولبقت ْنَم الإ ثيدحلل ِةاَوّرلا نم 7 ر صرص
 فرعي ْنَم قح يِف اَذَه «ةَياَورلا يف بركلا رثٹکو «ِةَياَورلا يف الا

 .ٍةَحبِحّصلا سلا بنك ىلإ ُعِجْرَ ُهّنإف كلذك َسْيِل ْنَم امأ ٠ ثیدح ا مْلِع
 هنع تبن ًاقوُدَص ًةفرْعَم هَل س َبحاَص ناک نِإَف رظلتل) : لوق

 هيلع ملت ا «نيد لیلا اذٰم نار : هِلوَقِل نايب اذه (ُهَمْكرَت الو

 ثيدلحلا هلع ْبّتكاف ٍةَماَقِيساَو نم باص يار إف ثیدحلا ُهْنَع يوْرَتَو
o 2 ری رو 1 7 ” ا وم هيه لہ ےک 5 حب ا و o o 

 نم كانه نأل «ثيرحلا ُهْنَع ْلُخَأَت الف كد فالخی ناك نإو نع ووراو

o7 م 2 ےہ o و نبل وع 

 ثيح نِي اذه « نيِعاضولا رٹکا امو «باذك وهو هللا لوسَر ْنَع ثدحي

 ےل و 5 0 0ه 7 ُب o 0 GE ۔ےس 3 ص

 ةنسلا بتك ىلإ عجراف ثيدحلا لقت ثْيح ْنِم امأ ءودنسي ثيرحلا ٍةّياور
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 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 قْيِرَطَو ىلا ىَلَع ةماقتْنمالا َتْدَرأ اذإَو : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 31

 ِءاَرلاَو لاديلاو مالکلا َباَحْصَأَو «مالكلا رذحاف ءكّلْبَق سلا لها

 مُهْنِم لبق مل ْنِإَو ْمُهْنِم َكعاَمِْسا نف ءٍنْیڈلا يف ةَرظاَتْلاو ساّيقلاو
 ءاطق ٌةَقدْنُ تاک امو ؛ كله لو هي یت ءِبْلقلا يف كّشلا حدي
 ءاَرِلاَو لاديلاو مالکلا ّنِم الإ ءةَلالَض الو ءىَّوَه الو ءةَعْدب الو
 .ةّةدئرلاو كوكشلاو ءةعذبلا ُباَوْبَأ يهو «سايقلاو

 ؛:ٌحرَشلا
 :َكّلْبَف وسلا له ٍقْيِرَطَو ىلا ىَلَع ةماقتسالا تذرأ اذإو) :ُهلوَق

 مل اوُبْلَج مهن لالّضلا لَهُ نف نِ (مالكلا َباَحصَأَو مالكلا ٍرَذْحاَف

 نودي يتلا َنْيِهاَرَبلاَو َةلدَألا َوُه ُهوُلَعَجَو «قِطْنملا َمْلِعَو لدج او مالكلا
 َنْیِقیلا دیت ال اھگال ءةّنسلاو باكلا ًاوكرتو «ٌمِهَتدْيَقَع يف اًمْيلَع

osloہوا رو کت ه4, 25 6ے  e TE؛ةیعطق نيِهاربو ةيِنيِقُي ةلدأ مُهدْنِع مالکلا ملعو قطنملا ةلداو «مهدنع تو ٤ج للا  
 اک 27 ےس 2 ںیم دی ےب ےے ۵ئ مم م َ و

 لّدجلاَو مالكلا ءاملُع قيرط مَع َنيِمِلسملا ىلع رشلا لخد كلذيف
 0 2 ا 2 نو یر هوم

 اهَولعْجَیَو ءمالکلا ٍمْلِعَو قِطْنْلا دعاوق ىلع َنوُدِمَتْعَي َنْیِذلا « ٍقِطنملاو 2
 ةّئسلاو باتکلا ّنأل ؛ ٍةّئسلاو وباّتِكلا ىلع َنوُدِمَتْحَي الو «ةلدأو َنْيِهاَرَب لٹ رے ےس 1 ن ےک وم یہ 0 م ماو مم

 مُهَدْنِع َنْيِقَيلا ديت يهف دِعاَوَقلا ِهِذَه اّمأَو «نيقيلا ناديفي ال مهيعزي $ نا یا ن ےک - مے هام 0 ا ٠ هام
 و

 .(َنيِهاَرَبلا) اھَتومسی



 5 نيا و لا يف ِةَرَظاََلاَو ساّيقلاو ءارلاَو ِلاَدلاَو) : ُهلْوَ ھ وم

 ءنولوقي امك يأّرلا ةيرحو لادجلاو ٌدَرلاَو خالل ًالَحَم َلَعْجُ ا نأ ڑوجُی

 نال ءاَذَه ُروُجَي ال «ةئرسلألا اهي كالو دئارجلاَو فحصلل عضحَت ْنأَو

 ريمي الو ةملاو بالا يلح لد ام ىلع اف رص مرح نیلا رو

 ناَمْيِلا یضتقم اهو ؛ ميلسلا جهْنلاو ةدعاقلا يه وله ءادبأ لاَدِج اَهْيِف

 نيل ال مآ تی ف لدم ام + :۔ الَعَو لج ۔ لاق ادَهلَو ؛ ِهِلوُسَرَو هللاب

 لَه نآرقلا يف َنوُلِداَجُي نين للا 4[: :رفاغا € دليلا يف ممت دري ال الق اورھگ

 ٠ . وأ َنْیَِيِلا دبي ال وأ نیلا ڈی ديِفُي لَه ءرَشْبلا مالك َوُه وأ هللا مالك َوُه

 مناك ينعي” ٤ لجو رع هللا تایآ يف لادا ني اذه و

 مل ا یش دیا وأ ءاَهْیَف َنوُلِواَجُيَف هللا ِتایآ يف َنوقثي

 رو خاو كش َحَم اہک :e مجنلا] 4إ يوما نع قطني # ال يلا

 ایف َسْیَلَو ءا ُمّلَسُي «ةنيا روم يه لب ةَرظاُم ايف سيل نيا وُو

 .دووق امك وٹْحبلِل حرث یت كش
 يف كلا حی مهن لبق مل إو منم َكعاَمِسا نإَف) : هلو

 مل نو ِءالؤه نم نْيدلا ٍروُمُأ يف لادجلل َكعاَمِْسا :يِنْمَي (هبلقلا
 رك اذِإ هال ؛ لبقتسلا يف انف نواكو «كبلق ىلع روبل ؛ مسا
 مو تایئاضفلا ورنه يتأت أ لبق «نوُوَُ امك ساسْحِإلا لَ ساوا
 ىلع دالبلا ہداَه يِف ٌنوُمِلْسمْلا ناك و ةديقحلاو نيدلا يِف لاّدجلا َنِم اَهْیِف ٌُروُدَي ھ يب
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 يراهبربلا مامإلل ٌمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 أ مُهْئِم رجب دَحَأ الو «ٌماَهْوُأ الو كوكش مُهَدْنِع َسْيَلَو ءةَميِلَس لس َةَدِيِقَع 3 8 -
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 ئارلا هوغو ؛ٌدرلاَو لخألاو لاَدجلا لَحَم ٍنْیدلا ُروُمُأ تَراَصف ّنآلا

 نو ءادخ رطح مالا. ةا: تاناضفلا ونه ان , نووي
 دق ادهن ءاتَع اده :ةومثكي ُءاَملْمْلاَو قالغ اہک لاَ لا وه :مّْاَ سوم رم ھ٤

 مَنِ ساّنلِل نوب ال نِكلَو ء فالخلا َنوُمَلْعَي ُءاَملْملا , ساّنلا سوف يف

 2 ىا كيدل لَهَا ممّا ؛ مهيب اميِف نوكحبيو « مهيب اميف هوي
 فال اف لاتا تولوق ءةَعاَدإلا يِفَو ريالا او سائل ُهوُركذَي

 .زوُجي الف نْيَدلا يف كيكشت هيف اذه لاو انف
 ءةلالض الو ءىَّوَه الو «ةَعْدي الو «طق َةَقَدْنَر تئاك اَمُو) :ُهلوَق

 ِلدَجْلِل سائل َلاَجّلا يه ؛ (سايقلاو ءارلاو لا او ٍمالَكلا َنِم لإ
 حيِحَّصلا ساّيِقلا اّمأ ءَديساَقلا ساّيقلا : : يبي (ساّيقلاَو) تب روما يف

 : عاونأ ةكالك سایقلاف قلوألا لوُصُا ْنِم اَدَهَف

 داف اصقت ُمِْلَتْسَي ال لاَمَک لك :َلاَقُي نأي «ىلوألا سايق :لوألا
 ہک ضرالاو توسل يف لهل لدل ُهَلَو )+ : ىَلاَعَت لاق امك ءوي ىلوُأ یلاَعُ مر 1 2

 .[۲۷ :مورلا

 تافص ُلْثِم قلاخلا تافيص :َلاقُي نأي ءلْيْْمَّلا سايق : يناثلا

 ٌلِطاَب اَذَهَو « ةلَكممْلا ةلوقت امك قولخملا

 “ÇG مما
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 یک



 وو سو رل 6 و 2 2 3 ص یر 2 و 2

 يف ُلَمْعَتْسُي ءوقفلا لوصأ ٍةلدأ ْنِم اذَهَو ءةليلا سايق :ُثِاَّقلا

 .ملجلا لَهَا ٌروُهْمْج E PST : ةّيهقِفل | لِئاَسَللا

 و و



 يراهيربلا مامإلل ٌمنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 راگالای طس فام يف هللا هللاَق : هللا همر فلولا لاق 3

 الل : يني ١ ءدایلقتلاب َوُه اَمَِإ َنْيدلا نف ءوليلقّتلاَو ركألا باَحصَاو
 سبل يف البق ْنَمَو ءٌنیْجَ مولع هلا ناوضر ِهياَحْصَأو
 .رئألا َلْهَأَو رگ رألا زواجُث الو حرتساو ْمُهْدَلقَ

 :حرشلا

 رئألا باحصأو ٍراثآلاب َكْيَلَعَو ءكيمْفت يف هللا هللاق) لوق
 ات دنع يذلا ُديِلَْتلا َوُه َسْیَلَ «ٌعابتالا ٍديِلْقَتلاِي ُداَرملا (يلقلاو

 :ىَلاَعَت هلوقك ؛ حالّصلا لْهَأَو ملعلا لْهأب ُءاَدَقالاَو 00 ر دارا لب ہے

 یواباے هلم تعا ور ةلوقو ۰ : ة4 نسخ مُعوَعَمْتا عبا او #

 وه ي ىلا ٌديِلَقَّتلاَو عاب اًذّهف ء۸۰ فسويا# َب Ge و 9
 یف راو س ےک

 ليِلد ن ودي يذلا ىَمْعألا ديلا امأ ءٌدوُمْحَم ّقَحلا ىَلَع عاَبتالا ىَتعَم

 :نیتلق ىلع دلتا دومه اذه

 .ٌدوُمْحَم اَذَهَو «قحلا ىَلَع عابئالا ىمي يلق .

 ( قَح ْنِم ُدّلقملل هيلع ام ةفِرْعَم ريغ نهو «ٍلْيِلَد ريغ ْنِم يلق 5
 .مومذلا وه اذھف < ٍلِطاَب

 .ثيِداَحألاَو ةّنسل ةّنسلا مّرلإ : : ينعي (راثآلاب كِيَلَحو)
 ہیاحلصاو ہللا :يِنْحَي ءديلقتلاب ٌوُه اَمْنِإ َنْيدلا نفل :ُهلوَ 7

 ھا مت کا فئاعرللا ذارعو
 م(



 ل يناثلا ءزجلا

 سلا نورقلا ناف نم سل يف اوڪڌي مَ ابق نمو : لق

 ضا قدلا اَذَه اَنل اوني ءاي نم سبل يف اَنوُعَدَي مل ِةّمِيَألاَو

 ممل ؛ مجهم ىلع ريكو كلذ يف مهي نأ الإ اَنيَلَع اف ءُہوُرَرحَو
 يتلا بئاوشلاو «عدبلا يو ءهِلیصاَتو نّيدلا اڌَه نايب يف اوُرَصَقُ ل

 تے فر راسو رر
 ىلع كإف «تيِفك ْدَفَف كفن فلک ال (حرتساو ْمُهْدْلَعف) لوف

 .مُهَتدَلَق اذِإ قح

 تيدحلا زواجُت ال (رئألا لهو َرئألا زواج الَو) :ُهلوَ
 2 ةمخأ املا لس اً ءةيجاَلا ةقرفلا مُهَ «قحلا ىلع مُهّنِإَف ثیدحلا
 بانا 222 مل نإ» :ل لاق ؟ةَيِحاّنلا قرف 0 نم هلل هجر

 "مه نم يرذُأ الف ثيرحلا
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 )١( ص)ثٹیدح ا باحصأ فرش يف بیطخلاو ء(١مقر)ثیدح ا مولع يف مكاحلا هاَوَر /۲٥(.

 و



 يراهبربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 2 ھے و ےس ٹو ماهل و نيا ا وو و رت ےک

 الو ثیدحلاو نآرقلا هياشتم دنع فقو : هللا همجر فلؤملا لاق 3

 .ًائيْش سةگ ” همام -

 نھ تمکح تیاء هنم بتلا كع لزنأ :ئزَلا وه چ :- العو لج ر اک ر مح 2ص م د و ر جب ع
 لع

 ا ےہ سو رس وو

 م.م ءم و ۲ يب . مس 2م ےک 7

 ةاغتبأو ةنَتفلا ءاغتبا هنم هبلشت ام نوعيت غير مهبولف يف نيذلا اماف تلهبدشتم رخآو
 نإ ر 0 وو + عر ہر يامر 2 ت ي م 7
 دنع نم لک ءوب انماء نولوعي ماعلا ىف نوحِسرلاَو هللا الإ هل د مكي ام ءولِبوُأت

 ی
 ند نم ان بھو انتيك د دعب اتبوت حرت ال اتر ا بلبل الا أولو 9 ےہ وت وک ےس ا و کا ےس و ےہ رژ ے8 rl ے2 هر م رس سي !ص ی

 مسوغ وع ريم ۔ ور

5 
 هيف نآرقلا لرل هنأ  ةئاحبَس  َرْبْخَأَف 14 د/:ناّرْمِع لا + داسيا فْ و

 ٌتاَيآو ءاَهِرْيغ ىلإ اَمرْیِسفَت يِف ٌجاَتْحَت ال ىَنْحْلا ةحضاو تاَمَكْحُم تايآ

 ءلقوِلوُسَر ةَنُسَو هللا بانك ْنِم اَمِرْيغ ىلإ اهِريِسْفَت يِف جات تاَهياَشَتُم
 اَذَه لك ءْخوُسْنْلاَو خيساّنلاو لاو لَمْجْاَو ءدّيَقْلاو قلطملاك كلذو

 يا َنوُذْخَأَي غیزلا لهأف هِلوُسَر مالکو وللا مالك يف دوجوم

 مالکی لدن نحن :نولوقيو ءَةَقْلا نوديرُب مهال «مكحملا نوكرتيو
 َرَخآلا َفّرَطلا َنوُكرْتيَو « هاش َوُهَو اًقَرط َنوُدُخَأَيو لقوِلوُسَر مالكو هلل

 َنوُبياَّنلا ملعلا يِف َنوُخِسََّرلا ام
 1 و وال مرگ وول تر وول لوو وواٹ و

 ص

 ‹ هتيبيو هديقيو 2« هحصويو هرسعي يذلا



 يناثلا ء جلا

 یہ سس ودر اير دنِع ْنِم لک # :نولوقُي مُهَلإف ملعلا یف o“ موت وو ۔ لور ةيرر ار ال 4ہ 2 ام ھچک 3
 3 وا 5 والو وو ئل ےہ وون “وہ
 ءاهلك سہ پا نک نآرقلاي نولمعيف می هسيو هحصويو ه رسفيف

 هم سم

 نوک ٹو افرط َنوُرُخَأَف غل له مآ ہک اَب دنع نم »+: نولوقیو
 ھ 4. 2000000

 وه نکو نآرقلا نوه مم ارم ری اتم :نولوقُيو ءَرَخآلا فّرطلا .

 وسر مالَكو هللا مالک رق ةحيِحَص ثيداحأ يف حر دف لولو

 ھ ةم ارو # مور هلم ور نر وے الل ےب هم اوور مہ وت <ں

 هب وو اش هن قدصيو ءاضعب هضعب | رسفيف ءويضْعَب ىلإ

 َنوُدْخأَي مه تو سلا طار اع ات سس و و و

 «ناکّمَو نامر رک يف دوجوم اًذهو ( ةضحب نوک و بالا ضعبپ

oْنَع اذَه لع ْمُهْضَْبو 1 9 4 يربو لمعت نع ام ُلَعْفَي مُهْضْحَب  

 مولع ضدي لو 2 لوألا سري مل یر ال ملكت کال لج

 ومالا وه سردي مل ءوق قلا لوصأو ٍحََطْصْلاَو ثيدحلا مولع نآرقلا

 ظَفْحَي ناك اذإ ءٌمِلاَع ُهّنأ نظف ظفيملا ريكو ةعلاطملا ريك هلأ ١ كانه ام ةّياغ

 مل هلال ؛ ملا اوك ملا وس هَدْنِع سيل نکل « اريك ْعِلاطُيَو اریٹک

 نال ؛ لا ألا سفت يف وَ لْهَج ىلع اتق ؛ ھ0
 ةّيعرشلا ماكحألا ُروُمَأَو نْيدلا روُمأ لد قرط هيف ُريِسَي يذلا َقْيِرَطلا
 ءملیلا لْهَأ ْنَع يقلت ىلإ جاتو لع ىلإ جاتحتو « ٍةَياَنِع ىلإ محاسن

 : نيَرْمَأ نيب مُهف
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 یراھبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س
 ا و رم و ےہ ی گھر Bo ہے فض ہووے ھ لاه ماع ےک
 فیا وله : لوقیو ؛ لیلضتلا ديري نكلو ئِطخم هنأ فرعي غِئاز امإ

 ۲ ض ككاو مم
 .َساّنلا ٌرُعَيو .هِلوُسَر مالك ْنِمَو هللا مالک ْنِم لوتس ااو ْثْیِدَح اَذَهَو ٭

 ےہ ہہ 1 م

 مهف ةقيرط الو «لالدتسالا ةقيرط ام يردي ال لِهاج امإو

 مناف ملعلا لْهُأ ىَلَع ْملَعَتَي مل گال ؛روُمألا هذه فرعي ال «صوُصنلا
 . قّرَولا ىَلَع ملح

4 

 اذه اوني نأ ملهلا ٍةبلط ىلع ْنْيعَتَي كلذل ؛ اًدج ٌرْيِطَح ٌرْمَألاَف

 ةريصَبلا لهأ ىَلَعَو «مّلِعلا لا ىَلع ةيقيقَح سارو ُهوُسْردَي أو «ِرْمأل
 ُرْمَأْلا َسْيَلَو ءادج ةَرْيِطَح ةلأنسملاف الِإَو ءَرْیح او ىدُهلا نودي اوثاک نإ

 يدق نمم ْمُهَرْيَغ نوكه نکل «ْمُهَدْحَو َنوُكَلْهَيْمُهنَأ مهْیَلَع اروصقم
 ةيعرشلا ْماَكْحَألاو «ٍضْخَبي اھم ةطيارتم عرشلا ةلدأف «مُهعْبتيو مهب
 وك ‹ لصْوَي تأ ذي هللا اا مطقي اهب ةلصلا مطَقَي يِذْلاَو ةطبارتم

 يف هوثيَتْیَت ٌلَصْوي نأ هوي قا مَا آم توعطقیو + :مهيف هللا لاق َنْيلْلا نم
 .هللاي ٌداَيِعْلاَو ء٥ : دعرلا] 4م ِراَدلَأ ءس ا ةتعللا مه َكِيلْوُأ ضا

 .لطابلا ساقلا : دارنا اعيش سك الو) : هلو
 سلمه ےہ ےس هر ی عو م 2م سس ساس 7ھ 9-9 7
 جورا نورڈیو مکنم نوموحن َنْلاَو # :۔ العو لج ۔ هللا لاق : الثم

 اًھدْمَب يتلا ِةیَالا يِفَو ء٣۱۲۳ :ۃرقبلاا 4 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأإ نصیرای ےن نور 2 رر 7 ےہ ڈس مک ےہ کپ سہ 4 ےس
 کے سس 2 ےس ےک ب ی و يدعو < +0 00

 ىلإ التم مهجتوزأل ةّيِصو اجو نور ڏيو مكحنم توفوتي نيِڏاو ۶ : لاق
 یر ےہ

 مم

۱ 
 ؟ُدُحَأَت نيني يأي / ةلياك 3 ةافولا ةد لعج 1؟4 ٠ :ةرقبلا 4 ل

 م

 يب حب و ا



 يناثلا ءزجلا

 ءرمألا لوأ ىف تناك وَ ةريخألا ةّيآلا ّنأي نْيَتيآلا نيب اوُعَمَج ءاَملعلا
 كك ےن 6 م 9 24 2 نه 5 e م وس او o٤ 210 کج وک 2

 مث ءَودِعلا يِف ةلماك ةئس اهتيب يف ىقبت اهنع ىفوتملا ِرمالا لوا يف ناك

 ےک عادم د ۔مص ےک ےس ر 06 fo سس ےس ي ےس 27 7۲ ین

 نوردیو منم نووي سلاو + : ىلاَعَت هلوق لّرْأَف  الَعَو لج هللا ففَح
25 

 7۸4۸ص 0-7 IIE لم ےہ اس مس ےک ےہ ےہ ھ 5ک ےہ سم رس سو

 نغلب : ينعي 4[ نهلجأ َنْعَلِب اذإف ارشَعو رهثآ ةعبرأ نهسفنأي نصيري اجنوزأ

 هل. جسام تأ رب جك ےن عصر 00 og Bog ھو
 ¥ فورعملاب ّنهسْفنَأ ف َنْلَعَم اعیف كلَ حاج الف # ءارْشَعَو رهشأ ةعبرأ

 تها اھل ؛بْيَطتكو نيرو حورو ةّدهلا نم جَرَ نأ حاَنُج ال
 .اًهُنَدِع

 2 ۴ب م اد O ے ۹< سس مم عار 2

 ةقراّسلاو فراسلاو + :لاقف «قراّسلا دي عطقي َرَمَأ  الَعَو لج ۔ هللا
 مراسم # Eo 2 م و هار €d اس ويس ہک 7 م تصر

 ناكم يأ نمو «عطقُت نيديلا يأ «۸٠:ةدئالا  اًمهيِديأ اوعطقا
 ٠ ل2 4 م 4 رو ا اک سم رد °و و ب م7 و

 يف اذه ءنآرقلا يِف سيل اذه لك ؟ُدّيلا هی عطقُت يذلا ةلبملا مكو ء عطقت
CE 2 L22 و ب یہ ہہر و یک عر  

 ديلا عطقت يتلا نأ نيف «نآرقلا نايب ِهيلِإ هللا لكو يذلا لکل وُسَرلا ِةَّنُس
 ےہ 5 اک 0 0 7 25 1 ےک 20

 تحلب اإ الإ عطقلا ُروُجَي ال هاو فكلا لصفم ْنِم عطقلاو «ىّتميلا
 م8 “لیس و ر 2 سمر وَ مسلم ےس 5 تا ھ6 ت

 .نآرقلِل ةرسفم ةنسلاف راني عْبَر وأ مِهاَرَد ةئالث باّصْنلا ةقرسلا

 م صر ےل نرم ر م ۸0 2 -1 2 م 4 0

 يه امو ؟اهتیقاوم یھ امو ؟تاّولصلا مك ,ٌوالصلا ماقإي رما هللا

 م و نى ” ~M رش م سو ع ر ر 2 ۔“6 ىماسو

 رسفت ةنسلا ءةنسلا یف ل وسرلا وه ؟اذه ںیہ يذلا نم ؟تاعكرلا دادعأ
 7 مروا مس 0 م ا. 2 رس 57 0 7 لا رور رک و

 ىلإ جاتحتو ؛ملع ىلإ جاتحت الاف اف لدو اولو نارقلا

 .لجَو زَع هللا نيد يف ِهَقِف ىلإ ُّجاَتْحَتَو ءَرْیِصَ



 يراهيربلا مامإلل ّتنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مكضْعَب ب بِرْضَي اراَفَک يدب اوُعجْرَت ال» : يلا لوقُي كلڌک

 جرا اراک ںوکی نمؤملا لقب يذلا نأ ىلع دی دي ادم ضخ باقر
 م

 و

 لنقل ف ٌصاَصِْلا لَ بیک وَما نیلا اا )+ : یلاعت لو نكل ملا نم
 2 رک رم رس e و 4 رس 0 f و م

 ءىس دِضأ نم هَل ع نمک قنَأْلاِب قتال دبعْلاب دبعلاو اب لا

 ۱ دي 4 دل وخان م هه وق يِف لټاقلل اح 2ک مسف «[۱۷۸:ةرقبلا]

 يق و سم

 نامل وحلا نو ؛ مالثسإلا نم جري ال َلياقلا نأ ىلع لف « ليلا

 رفكلا اراك يرعب یا الو : هلٰوق يف رفکلاي دار ترک قاب

 ناتفپاطنلو # : ىَلاَعَت ِهِلوق يِف كلذكو ةّللا ْنِم ٌجِرْخُي ال يذلا ُرْكّصَألا

 وزي ال هنأ ىلع لد ءَ 0 كا َنيِنِمّوَمْلا نم

 7 یس ا 00 0 امنو « نين نیلا لاّئيقالاب ناميولا

 ا ! نومول 25 ٢ : لاق « رخص
 لَعَج 4( ريو نی وہ

 « هلا u يِف يّوَرَتلا ّنِم بالف «ة وخ نیلِئاقتلا

 ا ِنَعَو ہرداّصَم نه ملا داخأو

 توا ثيدحلا يف كلڌكف ةهباشتم تایآ نآرقلا يف نأ اک
 وب مہر وال ماه ھ مر ٢ ر ےوک هم لرو

 انف يه ءاضْعَب اهْضْعَب حضويف ءضْعَب ىلإ اهضخب د درب ةهياشتم

 اج و

 .ريرج نع (٦١مقر۸۱/۱)هحٔیحّص يف مِلَسَمَو 17(2؟١مقرد7/ 1)وِحّيِحَّص یف يراخبلا ُهاَوَر )١(

 ee تس سس...



 س يناثلا ءزنل پا

 یَلَع اهي درت هلِْح كدنع ْنِم بط الو: ہللا ُہَمِحَر فلو ا لاق ۷
004 

 أ «كيسفك ري مُهثكمت الو ملح وكلاب تأ كل ,عديلا لها

 نم الجر ْبِحُي اب مل هل عم ۔ هللا ُهَمِحَر  َنيِريم نب َدّمَحُم ّنأ َتْمِلَع
 ءلَجَو ُذَع هللا باتك نم ةيآ هنو مس الو «وَدِحاَو قلم يف عّدیلا لْهأ
 ."”يش يبلق يف عقيف اهفرحي نأ فاح :لاقف هَل ليقف

 : حرشلا
 َتْدَرَأ اذِإ (عدبلا له ىَلَع اهي درت ةَليح كدلنِع ْنِم ْبلْطَت الَو) : ُهَلْوَق

 تہ ہت یر پ ۔۔ےئر هاذا

 رف دلا ةفرَْمِل دادٰممْساو ملِع كع ناك اذِإ ءم الإ مُهْیَلَع درت الف

 در ال «حلْصت اّمِم َرككأ ديش ام ںوکیف ءناَدْيملا اُ يِف ْلُخْدَت الق لإ

 .فقَوتف الِإَو ءملیب الإ درت ال ءٍرْكِفلا َنِم كَل ءار امي وأ كاوهي ,ِمِهيَلَع

 ملع كدنع نكي مَ اذِإ (مُهْنَع سوكسلاب تروا كإف) ل

 در يف مُهَعَم لذ ال نکل َكيلقي هركلأو ِْيَلَع مُه ام ہَرْكا محن «تكساف
BEE 

 مهتنكم لهجي َتْدَدَر اذ كّنأل ؛ (كيسْفت رو مُهْنكَمُت الَو) : : ٌهلوَق
eكرش اه  

 | ك

 ْتَعَقَو يتلا َءاطْخَألا َنوُرُكَدَيو اغ نوا ي كللع ون 7 مهنا نم

 مُهَتْنكَم 2

 نباو ء(۳۷۳مقر۹٢٤۲/ص)ردقلا يف يبايرفلاو ء((۳۹۷مقر۱۲۰/۱)هننس يف يمرادلا ُهاَوَر )١(

 .مهريغو (54 7٠مقر)ةنابإلا يف ةطب نباو ء(۱۳۷مقر)اھنع يهنلاو عدبلا يف عاضو

 ےس ےہ ےہ



 يراهيربلا مامإلل ٌينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 هنأ اوُعاَطَمْسا ام جَجُحَو ملوي َتْدَدَر اذإ ْنِكَل «ٌئِطْخمْلا تنا ُنوُكَف اهي

 كلك نودي

 مل هلضف ّعَم هللا ُهَمِحَر  َنيِرْيِس نب َدّمَحُم نأ تْسِلَع اَمأ) : لوق

 ٍراَبك نم َنيرْيم نب ُدّمَحُم (ةَدِحاَو لأسم يف عدلا لها ْنِمالُجَر بج
 ىلع ٌدرلا يف ْلُخْدَي مل اھ َعَمَو "”«نيروهشملا ملعلا لْهَأ نمو َنْيِباَّنلا

 َلاَوُس َسْيِل ُهلاَوُس نال «يِدْجُي ال ِهْيَلَع ّدّرلا نأ ىَرَي هلال ؛ لُجَّرلا اڈہ

 اوُريِثي نأ ٌرّشلا لْهَأ َدْصَف ّنَأل «ةمكيلا َّنِم اڈّهو ءِوَسْنََت لاوس امنو ملِع

 قَحْلل َنْیلاَط الَو نيشت اوُسِيل مهو اذَه ْمُهْنِم كَرْذأ امل وهف را
 : لوقت ٌرِعاّشلاو «ْمُهَكَرَتو مُهْنَع تكس شيوشلا َنوُديِرُي امو

 '”توكسلا ِهتِباَجِإ نم ٌرْيَخَق  ُهْبِجُئ الف ةيفسلا قط اإ
 :لوقي ْنَم اذ (لَجَو ٌرَع هللا بات ْنِم ةيآ ثم مس الو) :ٌُهلو

٠ 
 سیل هنأو هدوصقم فرعي وهو .اهانعم ىف ثحبت نأ دیر وأ ةيآ كعمسأ 2 سمس سو < مسا م "وے ع واو ات و" نيف ۔ ہم موصل معد و 2 ہےاور

 .ةيآلا هَل رقي الو « هيجي ال هلا داشريسمالا هدصق
 هل حف اذِإ ((2يش يبلق يف عقيف اهفرحي نأ فاَحأ»:لاقف «هَل لیقف)

oيبابلا اَ دس ديري وهف هټاهبش نِم َءيش نيرن نبا بلق يف عقي امير َلاَجملا عو . 

E وع 

 تام ءردقلا ريبك «دباع «تبث ءةقث : يرصبلا ةرمع يبأ نب ركب وبأ يراصنألا نيريس نب دمحم )١(

 .(187/ ص)بيذهتلا بيرقت . ه١١1١ ةنس
 ۔لَمَوْ ا رعاشلا نع (۳۰۲/ص)"ناسللا بادآو تمصلا" باتك يف ايندلا يبأ نبا هاَوَر )١(

 ا بي إلسا ---



 س يناثلا ءاجلا

 رحت اَن :لوقي جلا تحس ادِإَو: هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ]1

 دري نأ ديرب «يمهج هلآ ملْعاَف ءلق للا لوُسَر َرائآ عِمَس اذ «هللا ْمُظَعُ

 همي هللا مُظي ها معزي وهو ءةَمِلكلا لَه ُهمَقْدَيَو لي هللا لوُسَر ر
 را در دق سيلفا ءُهَرْيَغَو ءِلورْلا َثْيدَحَو «ةيؤرلا ثْیِدَح حمس اد
 عيطْوَم ىلإ عيضْوَم ْنِم لري نأ هللا عظمت نحت اإ :َلاَق اإ لو هللا لوُسَر
 ْنِم سائلا َروُهَمُج نف ءوالّوَم ْرَدْحاَف ءورْيَغ ْنِم ولاي ْمّلْعَأ هنآ مَعَر ْدَقَ

 .مهنِم سالا رذحو ءلاح ا اذَھ ىَلَع َمِهِرْيغَو ةقوسلا

 :حرشلا

 راثآ عِمَس اذ «هللا ُمُظَعُتْنْحَت اإ :لوُقَيلجّرلا تحمس اًدإَو) : هوَ

 تافّصلا ٌثیِداَحَأ عِمَس اإ يي ا نال (يِمْهَج هئا ملعاف ءال ہللا لوُسَر

 اھَعِمَس اإ ءَلَجَو ٌّرَع هللا َنْینؤْلا ةَيوُر ثٔیدَحَو ءِلوُرُلا ثٔیِدَح لی
 اھگال ؛ ثیداَحَألا وه ْنَع ُهُمُظَعُت انآ : يأ .لَجَو رع ہللا ُمظَعت انَنِإ :َلاَق

 مِيِظَعتلا هللا َمْیِظَعت ديرب ال َوُهَف ءةییثت اهِيفَو ءولل ٌصقَنَت اَهَْف لوُسرلا
 ہداھب لَمْعَي ال هنأ ديري وه ءةَمِلَكلا وه ْنِم ْفَدَه هَل نکل ؛يِقْيقَلا

 .ثيداحألا

 : يأ (ةميكلا ولي ةحفديو ءال وللا لوُسَر ركأ دري نا ديري : هلو

 در اهب ُداَرُي «ُلِطاَب اَب داری ْنِكَلَو قَح ُهَمِلَك يِهَف :(هللا ٌمُظعُلل ٍةَمِلَكِ

 ۽ اط



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 ۳7-7 3 ۴۔1
 صنت اهنا مَعَر هال لي هللا لوُسر ْنَع اَلا ِةَحِبِحَّصلا ِتافّصلا ثيداَح 2 أ

 ۔ جر

 .لجو زع هل
 َنِم هللاي ٌملْعَأ هئ يأ وربع نم ولا مل هلآ مَعَر دقف) : هلو

 .هللاي داع يلا رف رفکلا اذه دغي لو ل لولا
 (لاحلا اذَه ىَلَع ؛ مِهرْيغَو ةقوسلا ّنِم سائلا َروُهْمُج اهل : هلو

 يِمْهَجلا مالك اوُدَحَأ هلا ُمُظَعُت َةَمِلَك اوُعِمَس اذِإ َماَوَعلا يعي :ةقوسلا

 ِهداَرُم نع َنوُرْدَي ال منال هرهاظ ىَلَع

E 



 ل يناثلا ءزجلا

 اڌَه يف ِةَلَأسَم ْنَع دَحَا كلاس اڏو: هللا ُهَمِحَر فلولا لاق ٤۹
 o و صارت

 ناف ؛ہرذحاف ؛ كرِظاَتي كَءاَچ اذإو يشأ لكف دت وو بابلا

 ْنَع تيه دقو < ءبّضقلاو ةموصحلاو ُةَبلَلاَو لاَدياَو داوم :ةَرظاَتملا يف
 و و سرب رہ

 ْنِم احا نع اتي ملو «قحلا قْيرَط ْنَع ليزُب وُهَو ءاذج اڌَه عیمج
 َمّصاَخ وا َلَداَج و را هئ اَنتاَمَلْعَو اَنياَهَف

 :حرشلا

 ديشرتسم وهو بالا اذه يف ْنَع دحأ كلاس اَدِإَو) : هلو
 ہمسق ىلإ ميسقني 27 ر لئاسلا (ہدشَْأَر هلك 2

 حضوتو هبيجُت كأ قحلا هل ف :ديثرتسم لئاس :لّوألا مسِقلا
 ھھاح ےہ تو 2

 هرذحا اذهف « سالا ىلع ُهبَشُي ُضِرَتْعُم تنعم لاس : :یناگا “نا
 ُهَعَم َتْلَخَد اڏو ُنْمَألا َمّسَحْلا هكر اذ كلف ءناَدْيَم يف ُهَعَم ْلُخَدَت الو

 . .ةّئئفلا كرحي نأ ديري وهو ءارش ديزي َرمَألاّنِإف

 .تافصلاو ِءاَمْسَألا باب : ينعي (باَبلا اذه يف)

 ةرظاتملا ُهَدِصَق ناک نإ © ردحاف ؛ كرظاتي كَءاَج اًدِإَود : هلق

 00 ديرو لالضلا د ديري هال ؛ ُهَعم لا ال < ُهكرتاَف لالا

 ةَموُصْحلاَو ةَبلاَكْلاَو لادجلاو ءاّرملا : ةر يف نِإف) : هلو

 يف وهو - هللا ۃمح رپ E 5 كرت (بضقلاَو

 ےس )لے سس



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 کو E ٰیوتسا شرعلا لع نزلا: 02 هللا نإ : لاق < ٍةقلحلا

 ا اا نور تح اوہ هللا مس كلام قرطأف ؟ىّوَتَما

 ك

 ‹لوهجم فعار ‹حولعم ءاوتسالا» :لاقو 207 عفر م لجو

 ماف '''ہَنتَف َلُجَر الإ كارا اَمَو ءةعذب ُهْنَع لاَوُسلاو «ْبِحاَو هب ناَمْيِالاو
 ا

 EEE رسالا ُديصقَي ال هلال ؛ جراف هب
4 ° Aro 

 | وريف ريع ه ةريرسفتو ءاويسالا يقو

 ْوأ َلَداَج وأ رظات هك تولو اقا نی احا نع اشي مو : هلو
 ِةَنتْفلا ةَراثإ اهي داری يتلا ةَمَصاَخْلا َنِم ٌْوُل اَدَه لَعفي مل يأ (مصاَخ مم سم ورع و

 وذَه فْلَسَو ٍءاَمَلَعلاَو ةمِئَألا نم َدَحَأ ل -ةليلبلا رکن سالا كيِكشتو
 یھ

o ~oتنعم لئاّسلا ال دتا لئاَسلا نودشْرُي اَمّنِإَو ءَناَدْیَلا اذه َلَخَد ٍةّمألا 2 ر ےگ  
 ضاو لاو را ناي وک ةا دب انا ةن دی ال ينل
 ءا٤:رفاغت 4 أ ًاورسک َنِذَلأ ( الإ هلأ تيا ف ل رام :  ىلاَعَت لاق ؛ُدْحلا ولو

 و اک

 هي نيو ءوی َءاج ام حلو هب و لات هيف و سي نب حضاو آرا

 .اًنيلَع بجاولا وه اَذَه هِلوُس رو هللا نع َءاَج امك هب لمحو یّلعمو

5255 

 )١( يف مْیَعن و هاَوَرَو ء۰ ؛مقراةيمْهَجْلا یَلَع إلا يف يمرادلا نام ءور الحِلیة)/۳۲٦(ء
c(مقر)وفلسلا ٍةَدْيِقَع يف ينوباصلاو ,(174مقر)راقيغالا ب لا حرش يف يئاكلاللاو ۲٢ء ٦ 

 ص)داقتالا يفو ء(۷٦۸ ء٦٦۸مقر٣٣٣ -۰ 0/؟)تاَقّصلاَو ءاَمسلا يف یَقلاو /۱۱١٦(ء

 يِراَبلا حلف يِف ِرَجَح نبا ظفاحلا لاقو .۸۸مقر)ٰوْعلا ةَفِص تاإ يف ةَماَدق بو

  : (¥ -: "5/1رايج راسب يقهيبلا هاورا

 ےس ہم(: وسسسسسسس سس



 س يناثلا ءاجلا

 :۔ ىَلاَعَت هللا ُہَمِحَر ۔ يرصببلا نسا لاق: هللا ُهَمِحَر فلو ا لاق

 نو هللا دعَح تلق ن ؛اَهُرَْْي همك «يرادي الو يِراَمُي ال ٌميِكَحلا»
 .هللا دِمَح تدر

 :نَسَحلا َلاَقَف ءٍنْیدلا يف كرِظاَأ انأ :َلاَقَف نسا ىَلِإ ْلُجَر َءاَجو
 .«ةبلطاف بَهْذاَف كيد ّلْض نف ء ينيد تفرع انأ»

 :حرشلا

 نسخا (يراڌي الو ي رامي ال ميكحلا» :ي رصبلا نسخا لاق) : ُهلوَق

 ؛ َنيِعِباَتلا نم روهشملا ماَمِإلا يرصبلا نّسحلا يبأ نب نسَحلا وه :يرصبلا

 يف ِءيشلا عضو تحت "ائ هد يذلا : يأ «ميكحلا» و

 یا :ناّيَنعَم هپ داري ميكحلاف«ةيقفلا ينعي ميكحلا كِللكَو ؛ هعیضٴوَم

 نال ُهْيِقملا انضْيَأ هب داريو ءاهڪضاوَم یف َروُمألا عض يذلا هدارم لوألا

 الادج لِداَجُي ال «يِراَمُيال» ءہلوُسَرَو هللا ِداَرُمٌةَِرَْمَو هللا يه ةَ ا
 لِطابلا لَهَا يراڌي ال (يِراَدُي الود «ةدِئافلا ُهْنِم ُدصقلا یر اس

 َوُم اَذَه هللا َدِمَح تليق ْنِإ اهُرشْني) ُهَمْلِع : ينمي (ُهُيمكِح) : هلو

 .ةّبحلاّْلَبو هم ربا نوكي إف لبق مل نو « بولا
 ءوْیلَع اَم ىّدأَو ءةّجحلا غلبو «ةّجحلا ماقا هال ؛ (هللا َدِعَح): ُهلوَق

 َ ۱ 7 ھر 2“

 .ىلاعتو هئاحبس هللا ديب بولقلا ةّيادِهو
2 2 

 سس يي

1 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 هذه ہُهْیَلَطاَف ْبَهْذاَف كيد لص اف «ينيد تفرع اًنأ» : نسا لو
 تفرع انأ» :ُّنَسَحلا لاقف ءِنْيَدلا يف َكُرِظاَنَأ انأ :َلاَق امل ٍةَمْكِح ةَمِلَك

 ما «كَعَم ُلَداَجَنَأو َرِظاَنَأ ىح سبل يف تسل اَنأ : ينعي «ينيد
 E ۸۸پ

 و وع

 »ذ 2 0 اما

 اذإ تب



 ےت يناثلا ءزجلا

 ديلقُتلاو ءُديلقّتلا وه َنْيَدلا نأ مّلعاَو : :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ملا لوُسَر باَحْصأل

 (١) نا ھر 6 2

 رو و

êو  

 )١( -۔۱۳/۲)َقَبَس ام رظنا ۲٤۸(



 یراھبربلا مامإلل نسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 ۶و َ یھت اک ريب كر رم طا وی 6 وو و هع و

 ء؟ اك هللا لقي ملأ :ُرَخآلا لويو ؟ اک هللا لقي ملأ :ْمُمْنَحَا لوق
 نأ !؟ْمكْيَلِإ تیب اذهب ما !؟مكئرمأ ادب :َلاَقَف ءًابْضْفُم َجَرَخَف

o2 2 02 لادجلا ٍنَع ْمُهاَهتف "”61؟ ضب هَضْحَب هللا باک اوُبِرضَت. 

 :حرشلا

 ُهَعَم قحلا نَم ىَرْدُي ال يتلا ٍةّيفَلا ِءايْشّألا يف ںوکُت امن ةرظاَلل
 وأ نيقيرفلا يأ ْعَم نيو قحا حضي نأ لجأ ْنِم ةَرَظاَنُم هيف ُلُصْحَي اَدَهَف
 نال ؛َةَرظاَنلا ُلّبقَت الف نابتساو یا حصون اَذِإ اّمأ ءٍنْيَلْجَرلا يأ عم
 ةع اتا فرضو ىلا ىلع تالا ديري "طاق

 ا س ا ص اے 2 هلل هو اس ىف وک َ “۸ 7 7 و
 5 يبنلا عمس امل ‹ ميظع ثيدح اذه «..مكترمأ اهيا : 25 هلوقو

 اهي َنوُجَتْحَيَو تاَباَشَتْلا تاَيآلا َنوُدُْحَأَيَو نآرقلا يف َنوُلَداَجَتُي اموق
 3 مادو و 2 و و َ و یے و 07

 مث (؟اذك هللا لقي ملأ» :لوقَيو «ىّرْخَألا ةيآلا ُضِراَعُت ةیآ ڈا لک
 :ىَلاَعَت لاق ءمْیّرلا لْهَأ ةقيرط هر ذ (؟ا35 هللا لقي ملأو :ٌرَخآلا لوق 3 2 2 اي "ا ۳۲ 2 ر وہ یو 2

 ا
 لس سر وے مساس هم و 1 ےس ےک وے 00 رہ رہ ےص ےہ کم رے

 ثلهرلشتم رخآو پنکلا مأ نه تلمکتح تیا ء هنو بالكلا َكّيلع لزنأ ئذأا وه
Ac 

 ام
e ¢0 ےک رک ےس ھو 21 م یم ريح رص رے ل  

 : هلك لاق اذھِلَو ۷:نارمع لال 4م هن بَ ام نوعيت عير مولف يف نيا

 هللادبع نع ء(۸۵مقر۳۳/۱)ہننس يف هجام نبہاو ء۰ 178/ ؟)دنسملا يف ٌدمحأ مامإلا ُهاَوَر )١(
 . /١5( ١)ةجاجزلا حابصم يف يريصوبلا ُهَحَحّصَو .امهنع هللا يضر ورمع نب

 ال



 يناثلا زجلا

 وللا باک اوُيِرْضَت ال» :َلاَق ءاَذَه ْنَع ىَهْنَي ُلوُسّرلا 21؟مكئرمأ اًذَهيأ»
 مِلاعلا و اد « ضراَعتي الو ادب براضتی ال هللا باک «ضعی هضعب

 ھے و گورم ھ ل ہمےسہ ا

 لوصأ ُهَعَم سيل يذلا لهاجلا َدْنِع ُبَراَضَتَيَو ضراعتی امن ناف في

 .حيحّصلا ملهلا

5254 



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 كِلاَمو ءَةَرظاَلا هركي #   َرَمُع نبا اکو :هللا ُہَمِحَر فلولا لاق

 - َلَجَو ٌرَع هللا لوقو ءاَذَه اموی ىلإ ءُهئوُد نمو «ةقوف نمو «سئأ نب
 هلأ ِتکیاء ف لحام )+ :- ىَلاَعَتو راگ هللا لاق ءا لوق ن ر

 .[4 : رفاغ] 4م[ أاورعُم َنِذْلا اِ

 (اطثث تاّطِشاّنلا٠ اَم:َلاَقَف 4 باطلا ّنب َرَمُع ٌلُجَر لاسو
 ."(كقتع ترض «اقولحم تنك ولد :َلاَقَف ؟ [؟ :تاعزانلا

 موي يِراَمّمْلِل عفشأ الو ؛ يِراَمي ال ُنِمْؤملا» : يتلا لاقو

 ."””ووريَح َةَلقِل ءارملا اوُعَدف ءةَمَیقلا

 :حرشلا
 Lo اھ یگ 2 ھ ۔72 ےک 2+ ور رر مم ريل زا 2 ع

 دصقلا ىلا ةرظانملا دارم ا (ةرظانملا هركي  ؛#  رمع نبا ناكو) : هلوق
 3 عم صا 7 طول E 5 ےھت ر9

 ْنَأ ديرب اَمّنِإَو قح ا دیر ال ءهيأرِل رصَنْنَي لکو ٠ ساّلا ىلع شیوا اھنِ
 دصقلا ناك ْنِإ ام ءةَموُمدَم ةرظام وه ءُهَمْصَح َبِلْقَي نأو هيأرل رم ٥٥٥ب ےن dE یم هو ا 2 موا ماض هم اوي م 2 میر
 2ْ e هام ےگ ص ص عا 7 يني هم كرم ا ھا 0

 دل 26 یوا ن ا

 .بولطم ءيش اذهف

٦ 

 .يِوبِمّنلا لْسِع نب يص وه لجرلاو ء(١١۱مقر٦٦/ ۱)هننس يف يمرادلا هآور )١(
 ؛(۹/۲٦۲۲)نیحورج ا يف نابح باو ء(۹٥۷۱مقر۸/٢٥۱)ریبکلا مجعلا يف يناربطلا هاور (؟)

 مسمجم يف يمثيبلا لاف ء(۵۳۱مفر)ةنابإلا يف ةطب نباو ء(۱١۱۱مقر۱/١۳٦)ةعیرشلا يف يرجآلاو
 ."ادج فيعض وهو ناورم نب ریثک هيفو /١01(1 1)دئاوزلا او

 ےس و ل



 تع يناثلا ءزجلا

 (اذَه اَنِمْوَي ىلإ «ُهَئوُد ْنَمو ءةقف نمو ٠ أ نب كِلاَمو) : ُهلوق
 يف َناَسْنإلا ّنِكَل اًناَيْحَأ ُنّيعَتَت دق ةَرظاَلا ٤ نأ عم م قر نورك يَ

 ولف ہہ

 دادعتسا هد ناک اذإو :ةرورضلا دنع الإ 0 يف لُخَدَي ال ةف ةيفاع

 ا و مو مم تم ےس صا صر

 ءقح ا رص هنأ ُمَه نوک مب ل همه نوک ال ؛یوھلا نع درجتو

 ت 4 م of rr سم

 نع ءاج اذهل لا ۃرظالا وله ‹«هيصخح وا هعم ناک اوس

 قحلا َرَهْظَي نأ تنبح الإ اَدَحَأ ترَظاَن ام» : لاق ُهّنَأ يِعِفاشلا ری

 وه هدصق لب 0ء8۳4 ىوهلا هدصق سیل ُهّنأل ؛ (عفتناف ودي ہی

 ٠

 f] : رفاغل اورتگ نذل لإ هلل تک دہ ام: او

 نآرقلا ضع رض نوکر اراک 7 هللا تايآ يف ةلَداَجملا

 وعي امل اذهل ؛ ؛رامكلا لف اذَه ضني هرضْخَب ُةَضراَعُمَو ء ضحي

 ا :اولاق ميجر اب َْمْحَر اھ ا هټالَص يف وُعْدَي كِل

 E :لوَقي وهو ادِحاَو أهلِ کک

 : الَعَو لج هللا َلَرْيأَف « ؛ لقسم لإ ميحّرلاو «ُلِقَتسُم ُهلِإ َنَمْحّرلا نأ سالا

 11٠١. :ءارسإلا 4( يملا هامل هلم وعد ا ایا لا ارشد وأ هلأ شا ل )+
 E باطلا َنب ٌرَمُع لُچَر لاسو) ¡ةو

 “رع هلأس فض رمق هع يش تال دم لا ء لادِ ای اڑوھکک ناك

 لأ بججاولا داك ؛ اذه ىلإ إ ٍةَحاَحِب سیل وهو ؟ يه اَم 4( المد ِتّلعیَشاَو +

0 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 تطل إ# : ْنَع ُلاَوُسلا ام ءهقَدْيقَع روما ْنَعَو هني روم نَع لاسي
 ؛ُهَدْنِع فوقؤلا ىلإ ُجاَتْحَي الو فلا بک یف و اَدّهف اش
 لوضفف رك هی ةجاحَو اذه ْنِم ْمَظْعأ َوُه اّمَع لاسي نأ بڃاولاف
 ان ھم رک ھم ات باھر
 .تاّمهملا نَعَو لئاَسملا قمم ولا

 فص وَ نال ؛ سأّرلا َقْيِلَح :يِنْي (اقوُلَحَم تنك ول :لاَ
 َكيِلَع تئاك ولف ءةليسألا ورنه لثِم نع تواس لا 2 ؛جراوخ لا

 مال ؛ جراوخلا ةلئسأ سنج نم لاوسلا اذَهَف ءاًبرض كعجوأل مهتمالع

 يل ةَجاَحی اوُسْیل يشأ نع نولس
 #4 بلا رمآ جاو ا نال ؛ كَ : يبني (كقْتع ْتْبَرصل) :ُهلو

 لق ميقا مهتكرذأ نولو «مُهوُلاَف مومو امتيأف» :لاق «مهلْعب
 الق ءِدَحأ لكل اباطخ َسِيلَو ِروُمأل اول ْباَطِخ اه ُباَطِلاَو "اع
 «ىّضْوُف هِذَه ءجِراَو ا َنِم هنأ همها نم لک لو احالس َكَحَم ْدْخَأَ
 .هطرمألا يلو وه رَمْعَو «ِرْمألا يلو وه لقي يذلا

 ءةمايقلا موي يِراَمّمْلِل عفشأ الو « يِراَمي ال ملا و ای ُهلٴوَق

 ىلع تحس ىلا والا ريع ُلاَديلا َوُه :ُءاَرا وريح ٍةلِقِل َءاَلا اوُعَدَف
 و 0 و و 0 َ نإ و و م و 3.

 اهلك « ةرظانملاو ةلداجملاو ةارامملا قَدِئاف ريغي تقولا لغشيو فليكشتلا

 )١( قبس تخریجه)۸٩۹/۲(.

 ب بسس ا ا



 ل يناثلا اجلا

 2و 17 2 و کک

 بنجتی هنأ نيم تامالع E يآ (يِراَمَي ول نمؤملا ںیچ

1 e 

 یر

 دوام مايل ُب يرام یا الو ٠ ءاَهْيِف ةدئاف ال 1 ءاَراَمما
 4 4 ونو یت ھوھ؟ يو ر

 لوق ريح َّلقِا ًءارمل اوعدف » ءِۃاَراَمملا َنِم ٌرْيِذَحَتلا هيف يراُمُملِل يدش

 : ةموظنملا دئاقعلا بنك يف ء ءاملعلا صعب
 کم اک اک اہ مص م

 رفك نم لك الإ لواج اجي لهو لدَج ْنِم ٍنْيَدلا يف امو َءاَرِم الف

 ا و

 و تو 3 70 ہور و ٤ e ا ہو و رگ

 يف امك يكلاملا يئاسحألا وفّرشم نب دمحأ خٔیّشلل يناوريقلا دَر يبأ نبال ٍةَلاَسّرلا ِةَمَدَقُم ُمظن(١)

 يو



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 الف :َلوَقَی ن نأ میم ٍلُجَرِل لحي الو: هللا ُهَمِح ر فلولا لاق ] 11١

 رال < ا لاصخ ۾ ریہ وس
 أي

 كد ومو

 .اهلك ةئسلا هيف ْعِعَتِجَت ىح ونس باص هل

Cb 

 الح

 و م

 كليب

 ا ساقا ر رني القل ؛ ؛ مل نع الإ ةو صخشلا يکڑ ال

 اع نيو ؛ هِيقْيِرَط ' نمو هلو تَقَقَحَت اذإف ؛كيذك سبل و وهو

 نع اٹ مل ل أد هيكل دم نو تعبت ام ہیکزُت كإف هيَماقيسا
 نوكري نیلا تیل : صخشلا ان , ساقا ذك ةر يكل ماه ني
 يكفل طوُرشم بف ترفو نم الإ | نوکر الف كلذ َدْنِع َنوُفَقَوَتَي سالا

 .روز Ss ةيكزتلا تئاک اًدإَف ءةداَهَش تک ولا نأ

 رف نوک ةَ سلا لاصخ (ِةئسلا لاصخ هيف ْتَعَمَتْجا دق) : لوق
 ا حاصلا فلسلاب ءاَدِيقالا يفَو لمعلا يفو ليلا يف ىفَو ةديقعلا

of o 

 وُم سلا لهأ نِ ُهّنأ هيَلَع مكحت الف ةدحاَو ةلصَح الإ هيف سيل

 م6 ولټ م o و و م 352

 ! ؟اًهْنم ٌءيَش هدنع سيل نمي فْيكف ٍدِحاَو ِءيش وا ٍةَدِحاَو ٍةلصَح

 ا و

 تو

 ل 7777 اا



 لصأ» : : - هللا هَمِحَر ۔ ُہَراَبكا نب هللاَدّبَع لاق : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 0

 ناتثالا تبْعَشَك اوه ميلا ورله نيف 3 اوه ةر یوه َنْيِعْبَسَو نيا

 .(جراوخلاو ةَعْیشلاَو :ةكجرملاو : ةّيرَدَقلا : یوه نوعبسو

 ري هم

 :حرشلا

 ءياوهَأ و یوه نیعبسو نيا سک : كرام نب ِهللادَبَع لوق

 ءةيردقلا : یوُه نوعبسو ناتثالا تَبْعْشَت ِءاوهأ ٍةَحَبرألا هله نوف

 ةلاسرلا لو يف فلولا هرکذ اذه «جراوخلاو «ةعّيشلاو « ةكجملاو

 .كائه 20

 ُُك ؛ ىَوَهلا َوُه قاريفالا ىلع ْمُهَلَمَح يذلا ّنأل (ِءاوْهَأ) : هلو
 م« هَ هم ھ2 ےہ ع ھم
 عش يذلا كر نيسو وثالث ىلإ او ام قحلا وا ول رہ

 لال لاق اوه تک نواز رک "وهلا هپ تبسم ىلا

 لک تا نوحرف مل امي زج ل ا منیب ظر مَا م 2 ١

 لاق < ؛ مسقتی ال دِحاَو ولا کلو يه ال ًءاوُهألاو ءهاوه عبتی داو

 انت لو اإل جاو ارم 4 9 لاحت

 س ا ھںج وے ص یے ف

 طارصلا ٍنَع حري يذلا ء۰٣ ماعنألا 4 وم فيليبس نع رهف لبسلا

 اھل ياه ال يلا ة رنا لسا ورق يف ي يقسم

 ناَمْيِإلا أل نشو جن د (ةيِرَدَقلا) : هلو

 5 هلْسُرَو هيثكو ہکئالَمَو هللا َنِمْؤُت نأ» ِةّنسلا ِناَمْيِاا ناكرأ ُدَحأ َوُه

 ب س



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

  22 < e4لص م یو  (N)ھم مے ھر ں ا پک 2 َ 2 ۱
 ظوفحملا حٴوللا يِف ُهَبَتكَو ُهَرَّدق هللا نأ «ورشو وِریخ ِردقلای نمؤتو ٍرِخآلا

 ا ت o ۸ رر ۔ےہ ه TE ےہ ےہ اص م ءو م قوم سوم

 ؛ةعامحل او ةنسل ١ لها به دم اذه ؛یلاعتو هئاحبس هلحوأو هدارأو ہءاشو

 2 o8 د 2 7 4 213 201 2 ںی و ےن

 ىلع مهل َنوُفِلاَخملا :«عيرألا ءبِتاَرملا ونهي ردقلاو ءاّضقلای ُناَمْيإلا
 م

72 
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 : نيقيرف
 جل 7 ۶ یو ےہ 7 گ جو تو ےگ 5 7 2 ef“ مس

 لک :نولوقُيو ءَردقلا نوفي نیِذلا ةافنلا ةیرذقلا :ىلؤوألا ةقرفلا
 8 - ھا ماو ما o 7 مک ےن رے 0 ھ4 م

 الِقتسم هلعف ىلا وه اَمّنإ هيلع هللا هردقي ملو « هفت لعِف قلخی راو
 م

 ہہو اس o ۔۔ ےک رپ رم مم

 .مهقفاو نمو ةلزتعملا لوق اذهو
 ءردقلا تابثإ ىف َنولْغَي َنْیِلا :ةرّيجملا ةيردقلا : ةينالا ةقرفلا  eےک و ا ور 2 ھے ہہم ے2 ۳ 25

 للا ُلْحِو َوُه اَمَّنِإَو «ُلْعِف الَو ةَداَرإ الو ٌراَييخا ُهَل َسْيَل ُدْبَعلا :نولوقيو
 o فرح غ

 هل سيل ْرَبَجُم ليماَغلا ديب تيلاكو ءُءاَوَهلا اھکرحُي ةشيرلاك وهف هيف
 7 07 ل 2 8 5 5 ےک ا 4 <4 2 7 2-6

 ىتح . هللاي دایعلاو ۔ ردقلا تاّبثِإ ىِف اولغ «ةّربجملا نومي ِءالۇھ رایتْخا

 يَلصُي د" ولاكن ىلع رجم ولت ةلاكناو هرايتخا نم َدْبَعلا اول

 ابرلا ُدُخَأَي الو ءوِراّييَخاي يكرُي الو «وِراّييخاِي يِنْرَي الو «ورايخاب
 .ةّيربجلا لوق اذه ءٌرَبْجُم مُهَدْنِع دحاَو لک ربجُم َوُه اَمّنِإَو وراّیخای

 ُهَقَرَع امك ۔ وهو ناَمْیِإلاو ءناَمْيإلا باَب يف اھ هَكجْرُلا) :ُهلوَق
 «حراوجل اب ْلَمَعَو بلقلاب ٌداَقِتْعاَو ناّسْللاب لوق عام او ولا لهأ
 42 4 گے 27 8 و 7

 ..ہظباطخلا نب رمع نع (۸مقر)وجیجّص يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )١(

 س ششم كتلك



 ل يناثلا جلا

 يلقي اَدِقَتْعُم ناك ادإَف .ناَمْيإلا یف ُلُخَدَت ال ُلاَمْحَألا :نوُلوقَي ئجرا
 ءءيش يأ لَعَف الو ءٌماَص الو «ىلص اَم ول «لاَمْعَألا َعيِمَج كرت ولو
 داماو ءبّلقلا يف هال ؛ مُهَدْنِ صفن الو ديري ال ُاَمْيإلاو ا لْخْدَي
 .وبلقلا يف گال و ا أ نامو ركب يب

 ءتيلا لَهَا نوي 24 نوفر يذلا مه (ةَعْيشلا) : ُهلَوَق

 ْتَناَك ةفالخلا أَو ءيت مح اوُمِلظْمُهنأنوُوَيويدَو يلت | َنوُعيشَتيو

 7 هاء

 احلا ناو ی هللا لوسر يص وه الع ّنأَو «لوسرلا دعب يِلَعِل

 دايعلاو مُهداقتعا اذه تارو اظ مهف هلم اًهوبصغو هني اَهوُبلَس

 .هللاي
 ما ء فيسلاب رْمَألا يلو ىلع َنوُجُرخَي نیلا مُه (جراوخملاو) : لوق

 ٌنورفكُيو ةعاطلا اصَع َنوَقُشَيَو «رْفكلا ٌدَح ىلإ لص ال أَطَخ ُهْنِ هم لّصَح
 : نعيش نم نوي مُهبْمْدَمَف «كرشلا نود يلا رئابَكلاي نيم |

 ألا شو. أ الذ ىلع جوملا وا

 ىلع تو ءكرشلا ٤ نود يتلا رئابكلا تا روک : يناثلا

 ءرفاك هاي ابرلا كا ىَلَعَو فاك لأب قراسلا ىَلَعَوإ راك هاب ينازل
 م ©6 س ©.

 ءہللاب ڈایعلاو دلو للا بھذم وهو ؛ جراوخلا بهذم اڈکم

 ءِناَمْيِإلا لهُ َنوُلياَقيو :كلك لاق نیم ىلع فلا نونو

 رافكلا اوُنئاَق جاوا نأ خيراّتلا يف دهُع اَم "”«ناكوألا له َنوُعَدَيَو
 .ادبأو اًمِباَد ينمو َنوُلَتاَقُي امنو ءادبا

 )١( يف مِلْسُمَو ء(٦٦۳۱مقر۱۲۱۹/۳)وحٔبحّص یف يراخبلا ُهاَوَر صحبٔجہ)۷٤١/٢رقم۱٥١١(



 يراهبربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ىَلَع اَيِلَعَو ٌناَمْلُعو َرَمْعَو ركب ای مق نم هلل ُهَمِحَر فلولا لاق
 «مُهَل اَعَدَو ٍرْيَخَ الإ غ َنْيقاَبلا يف ملكي ملَو و هللا ؛ لور باَحصَأ عيِمَج

 یص ين ےہ

 .ورخآو هلو عين ها نم جرح دقق

 :حرشلا

 باَحصا عیمج ىَلَع ايلَعَو ناَملُعو ٌرَمْحَو ركب بأ مق ْنَمَ) :ُلْوَ
 ُلْهَأ ْبَهْدَم اَذَه مه ادي نالا يف ملك ملو ولا لوس

CEL کب اب :َنوُمعُي ةَعاَملاو ةَ ةكسلا لهأف ءةَعْیشلل افالخ ٍةَعاَمُلاو ِةّنسلا 

 دخ ةفيلخلا وُه ىلع :نولوقي ةعيشلاو ءظاّيِلَع مث ٠ َنامْنَع م «َرمُع من

 َرَمُعَو ركب ای ٌنوُرفَكُيَو « ةَلِطاَب ة اللا ةقالخو «ٍلوُرلا

 الل و هللا لوُسَر ٍباَحْصُأ ْنِم (َنيقاَبلا يف ملكي ملو) :ُهلوَ
 دعا مَعَ امك مهني نأ لد مهل اَعدَو) ء۵ ميل ءانثو رحب
 يف ملكتي أ ٍةََحّصلا ضف مدي ؛ ساّنلا ضن لعق امك مم وأ
 ؛مھحدمو مهْیَلَع ءاَكلا بجاّولا وینا بچجاولا نأ عم ةباحصلا

 کک ؛ ْمُهْنِم حا ٍةَيِطْحَتَو مهقح يف لوُخدلا ْمدَعَو

 و ٌمُهْلَع يِضَرَو ْمُهَحَدَم لک لوسَرلاو «ةريثك تایآ يف ْمُهَحَدَمو
 وكم ثم لئ ذم هر اب وا يف أ اخت ف ع

 قح یف ُلوُخّدلا ادبأ ُروُجَي الف «ٍةَباَحّصلا قح يف ؛ ہلوُسَرِلَو هلل اًعِلاَخُم
 َرِْلا َنِم مهل اَمِل ؛ رحب الإ ْمِهِتَعَمَج يِف الو ْمِهِداَرْفَأ يف ىف ال ٍةَباَحّصلا

 ال اس



 « للا لوسر َةداهشي نوُرقلا لَضفأَو .ِدورقلا ا مف َقّمَألا ىلع

 ريَخ مف #4 ںوَُرلا ہی يذلا نقلا ينعي ' "يڼرق هکریخ» : لاق
 الإ) ْمِهِعوُمْجَم يف الو ْمِهِداَرْفَأ يف ال (َنْيِقاَبلا يف ملكي مَلَو) «نورقلا ت ©صوم#

 .(ریخب
 "م

 ةَعيرألا َءافلخا مق نم (ورخآو لوا عش َنِم جرح ْدَقَق) : هلو م 0

 هيِفو «ةّكسلا لَهُ بشم اذهف ةباحصلا ةقب ىلع ياو تر ىلع
 پی

 شكلا رم ةءاَربلا

E 7 

 نارمِع ْثْيولَح نم (1010 مقر)وجّيِحّص يف ملو ء(٣٣٣۳ مقر)وجُٔیحّص يف يراخبلا ُهاَوَر )١(



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ٠ 7 سمس صص o و ت و ۔ی ےہ ہے شرم ے 28 مويه بم

 ٠ ءاجرإلا نم جرخ دقف ؛ صقنیو ديزي لمعو لوق ناميولا : لاق نمو

 س

 .ورخآو هوا
 ہو 2ے َ 6 ىلا ه2 ڈر 2 سواي اه بم
 ٍةَفْيِلَخ لك حم داَهجلاَو ءرجافو رب لك َفلَخ ةالصلا :لاق نمو

KL 2 جرخ دقف «حالصلاي مهل اَعَدَو ءوفيسلاي ناطلسلا ىلع جورخلا َرَی ملو 

 .ورخآو هلأ جراوخلا لوق ْنِم
 ْنَم لضي ءاَهَرَشَو اَهَرْيَخ ءلَجَو ڙع هللا َنِم اهلك ريداقملا :لاق ْنَمَو هم 8 و سقم سمس سلوم م م هس 2 ے2 و 9 ی 7 22

 سر م چ ےہ ا oc 4 * ع او ه م ھے سه سم ص -
 وهو «ورِخآو ِهِلَوَأ ةيردقلا لوق نم جرخ دقف ءاشي نم يډهيو ءاشی

 ےگھ و َ

 .ةنس بجحاص

 ھم6

 :حرشلا
 َ م صرف n ۶ گھر و ص ا ص ع رص a ےگ 2ر ل م و 7

 نم جرخ دعف ؛ صقنیو ديزي لمعو لوق ناميإلا : لاق نمو) : هلوق

 س یم ا و ٤ 0 .: € ۔ےےرہ 4 57 8 م ©

 نيب ةلاضلا قّرفلا لوصأ ْنِم ةّئجْرملا نأ رك امل (ورخآو هلو ءاجرولا
 نأ نور ةنسلا لهأ نال «مهيهذم دض هنأو ةعامجلاو ٍةئسلا لهأ بهذم GE Loree ہ٤ هب 0 O جرم و ا یھ ممے ھو

 كلذ ىلع تلد امك ؛ صقنَيو ديزي هنأو داقيعاو لمعو لوق َناَميِإلا 5 4 7 رس ۲ وس ھے َ ہل ص مع o 4 ا نإ
 نوري نيذلا ٍةَئِجْرملا بهدم فالخب يِوِلوُسَر ةنسو هللا باك نم ةلدألا 2 مس يا <

3 

۱ ُ 

 .ناّميإلا ٍةَقيِقَح یف الخاَد سيل ّلَمَعلا
 لم 6 ےس 2ص 7 7 00 ھگ
 لک عم ُداَه او ءرجافو رب لك َفلَخ ةالصلا :لاق نمو) : هلوق

 هك هاك م مع ٠۰ 4 و م ھُد سمة رم يم
 اذه (حالّصلاي مهل اَعَدَو ءفٔیسلاپ ناطلسلا ىلع جورخلا ری ملو ةفیلخ

 عمسلاي ْمْرَتلا نمف «عبرألا َقَّرْفلا ركذ هلال ؛ جراوخلا ٍةقرف نِم ءيِرْب م اسو ع

 سس ل للاسم ا ل



 ل يناثلا ءزجلا

 ف وهو هيف أطخأ إطخ بس هيلع جر مل تول نشأ لول ةعاطلاو

 ٍةّنسلا له بھذم اته رفكلا نود يهو ايف عو ٍةيصْعَم ذأ «رفكلا ٤ نود
 ر ا

 يف مهعم داهجلاو تا نه ِءارَمَألا فلَخ ۃالّصلا وهو ةع

 ةّنسلا لْهُأ ْبَهَدَم اه قيفوتلاو حالّصلاب مهل ُءاَعدلاو ءوللا ليبَس
 ص

 کرا و وو

 نِم ةَعْرُت هَدْنِعف كلڏ ْنِم ِءيش يف فلاح نمف ٍروُمَألا الو عم ةَعاَمجاو

 ےہ © © یہ © <

 .جراوخلا ة ٍةَعْرَت نِم «لالضلا لْهَأ مزا

 هَ اجلا بج هَ ٍداَهِجلاب َرَمَأ اَذإ | (ٍةعْيلَخ لک تو

 ُداَهِجلاَ ؛ْمُهَمْلَخ ةالّصلاو ءٌةَعاَطلاو ُعْمّسملا :بجاولا َوُم وه اھ

 بهدم اه ؛ جراوخلا عفت اَمَک لانقلاب مهْيَلَع جورْخلا 20-2 ؛ مُهَعَم

 .ةلرّتحْلاو جراوخلا لوقت ام سک ِروُمأل الو يِف ٍةَعاَمحل او ٍةّنَسلا لَه
 ۱ ا و اک ا 7 وللا م اهلك ريدا :لاَق E وق

 خان هو ةّبِرََقل لوق نم جرح قف ءاَشي نم يډهيو ؛ هاي نَم لی

 «ةعاطلاو نل ءناَمِْإلاَورَتکل :ولا دق نم وهف ثدي 80

 نوكلا يف ير ام ارك + كلل ور کنار او لاو رقفلاو

 ُیَمْثَم اه هرتقو ىلا تف نع ةرش جري ال ءوردقو هللا ۽ ِءاضقي ُهَّنِإ

 نئ ا وانا : اهْيمْسِقي ةيردقلل اًفالخ ٍةَعامَجلاَو ِةّئَسلا لها
2 َ 

 هللاف ءةلالضلا َبّبَس بكرا نم الإ ضي الو ءاي ْنَم لضضي)

 يف تأی ملو ء١: فصلال 4( ْمُهَب ا 7 مول هللا عازأ اوغاز املف :  لا لاق لب

 هللا ناو ءدْبعلا لبق ْنِم ُهَبيَس ُرْكْذَيو الإ ُباَدَع ْوَأ ٌلالَضِإ ْوَأ كالْهِإ نآرقلا



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ س

َ 
 سا صله رس ي و عما ار

 ميقُي ءهِلدَعي ُءاَشَي نم لبضُي و كلو علا نموا ةر دق

 :ىلاَعَت لاق ,ىدُهلا ِلْمَأ لثِم هلجي الو ءلالّضلا ٍلْهَأ ىَلَع َلْدَعلا

 يراهيو ء٣٢٢۱ ء٠٥ ملقلا] 4م نور کی تک کاما (AO توا نیا 1(لمجَسأ ج
 مريع رس نك مسه

 نت لاعتو هن ةهناحبس ۔ نر ءا و

 و و



 ءمٔیظَعلا وللاي ٌرْفك يه ترهَظ ةَعْديو :هللا هَمِحَر فلَوُلا لاق 3

 يلع : :لوقيو وا نيوي رک ور كال كلاب فاك وهف اهب لاك مو

 ا اکر ءةمايقلا مَ لبق عرس يج هڪ بلاط يبأ نب ۰

 مهو ءةَماَملا يف َنوُمْلكَيو ءٍرفَْج نب ىَسوُمَو ءلَمَحُم نب ٌرَمْعَجَ
 .لوقلا اذهب لاق ْنَمَو ءمْیظَعل . | وللي راك مهل مهرذحاف ءبیغلا ن 7 ۳

 ال ما

 ؛حرشلا

 نإ :نوُلوُقي مه نکا دنع اذه: وار رؤي ور تکلف

 701 ,ِناَمْزلا ِرخآ يف نوعجرَي تا 2 نم ةّمْئألا نِم تاومألا

 .مُهنوقِرحُيو فوت ْنِم ةَباَحّصلاو ركب ابو رَمَع ٌنوُجِرْخُيَو «لدَعلاي
 ةَعْحَرلاب لوقي يلا (دیف كّش ال لاي ٌرِفاَك َوُهف اهي لاق ْنَمَو) : ُهلوَق

“00 10 

 ْنَم ْمُهْنِم ةالغلا (يَح 4ظ بلاط يبأ نب يلع ةلوقيو) لوق
 هودي باَحَسلا يف وُهَو تمي مل يلع : 000

 تحت نب ُرَفطَجَو ) قالا نسا نب (یلَع نب ُمَحُمو) : هلو
 نب مظاَكلا رفع نب ىَسوُمَو) «قداصلا رفت وَ نسا نب يلع نب

 (ةيوسولاب ْمُهَسْفْنَأ َنوُمَسُي ةضفارلا كيلديو ؛ قداّصلا ٍرفَْج هارت 3 7 ر ۾
 .مظاکلا ىّسوُم ىَلِإ ةَبِی (يوَسوملالَو

 ےس ےس سب



 يراهيربلا مامإلل ّينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 م ىو ع ےس هس 4 .٠ deco 2 ر ھے

 يِف نودقتعی (بيغلا َنوُملْعَي مهنأو «ةّمامإلا يف نوملكتيو) : هلوق

 ام َنوُخَسْنَيَو ءاوؤاش اَم َنوُعَرْشَي ْمُهّنَأَو «بيْغلا َنوُملْعَي مهنأ مهمي

 اذهب مُهَضّوف هللا نال ؛ عرّشلا َنِم اوُؤاَش

 الإ بيلا ُمَلْعَي ْدَحَأ ْلَمَو (بّيلا َنوُمَلعي) ةميألا :يأ (مُهنأَو)
 72 مم 7

 .؟ هللا

If Boas A,ه5 هين أ ےھ٘ ام م هوم ہم “گئ  
 وأ بيلا ملع ىعدا نَم (ميظعلا ولاي رافك مهنإف مهرذحاف) : هلوق

2 

 :ىَلاَعَت لاق ءٌرْفاَک وهف هِلُسُر ْنِم هللا ُهَمَلَع ْنَم الإ بْيَعلا ُمَلْعَي اَدَحأ ت 6 و ے ور E E م ا

 ( لور نی تقرا یس ل اكل ءد یک ولم الق بيلا بع )
 و بج o ي اھو .ه E 48 5 ےن 7 2

 ىلإ ةوعدلاو ءةمالا ةحلصم لجال را صاح اه ۲۷ ء٢٦۲:َنيلاا

1 

 ها

2 

 ود 9 مرر ٤

 6ط

 ھر 7 ف <_ و نر روم 00067 0
 ءىش ىلع هللا ةعلطي َدَحَأ الف لسرلا ريغ امأ «مهل ةزجعم نوكيلو ءهللا

 و یم



 ل يناثلا ءزجلا

 oer يع نب يقسو ؛وِرَْح نب ةَمَْط لاَ : هللا هم ر فلولا لاق 81

 ظمظ مو

 3 «لدعي ال ؛ يعيش وه < يلو كَم نج قو ند +. هللا امہ

 دق EE i - َناَمْلُع ىلع الع مّدق ْنَمَو «َسلاَجُي الو ملكي

 مهعيوَج ىلع ةعبرألا ْمّدَق نمو ء4 ل هللا لوُسَر باَحْصَأ راثآ ضقَر
 ماال قْيرط ىَلَع َوُھَف «مِهِلَلَز ْنَع فَكو َنيقابلا ىَلَع مّحّرَتو

 .يبابلا اذه يف ىدهلاو

 :حرشلا

 ْتَسِيَلَو يلع الخلا نإ : :لاقو «يِلَعَو َناَمُْع نأش يف َفَقَوَت ْنَم

 ركب يبأل ْتَمْمَ ةقالخلا ا ا نإ : ئ ؛يعیش وهف نامل

 يصولا َوُهَو يلَعِل يه لب رمو
 ال) ہن ربت يعيش وهف (سْلاَجُم تو م «ُلَُدَعُي ال): هلو

 جل طاسبئاو مارک ميلك ملكي الو (ءهيلاَدَعب ْمُكْحُی ال : يعي (لّدَعَي
2 

 أ

 ۶ھ ئ٤

 ةاعد نال ۽ ا نم ىلع رشي ر د هررض نذل ۽ كا د الو) :ةقفاومو

 0 هجص نمو وس یل نوری لالّضلا

 5 هم راق س سرا 2 . یا

 يف يني (يِضِفاَر وهف ۔ 4 ۔ َناَملُع ىلع ايلع مد ْنَمَو) :ُهَلْوَ
 ءِءاَملعلا َنْيَب عازب لاسم يهف ؟لَضفأ اَمُهْيَأ ةيلضفألا ةَلأنسَم اّمأ ءةفاللا

oمهضعبو «اًيِلَع لْضفُي هي مهضعب  aos,َيِلَع َمُدَف ْنَمَف ةقالخلا اما ءَ لع اضف  



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 ُهُسْفَل يلع مهيفو ةّباَحّصلا ّنأل ؛ لالّضلا ِلْھُا ْنِم نوک هَلإَف َناَمْثُع ىَلَع

 .ظظَناَمْنُع میدق ىَلَع اوُمَمْجُأ
 ةَضِفاَرلاِی اوُُس (# هللا ِلوُسَر باحصأ َراثآ ضفَر ذق) : لوق

osأ :لاق ؟َرَمْعَو ركب يبأ يف لوقت ام :يِلَع نب ديزل اولاق مُهنأل هد مث اپ اضل رم ٤ ےک وج کا سو َ  

 ؟

 مهبح

 ءََكضْفْرَت اذإ :اولاقف .يوللا لوُسَر يّدَج ايزو اْسُھگال ؛ْمُهالَوَأَو

 .يِلَع نب دير اوفر مهال ؛ ةضفارلاب اوس هو
 ةباَحَصلا عیمَج : يأ (مهعيمج ىلع ةعَبرألا ْمّدق ْنَمَو) :هلوق

 .مالكلا لوا يف َلاَق امك ِةَباَحّصلا ّنِم (َنْيِقَبلا ىلَع مُحَركو)

 و ہے”
 ۰٠

 سا
 م

 :مُهَأْطَح يطع اَم ناَمْيإلا َنِم ْمُهلَو «لئاضفلا َنِم مهل نِكلَو  مهضعب محب

 .ريِسَيلا إَطْخلا نم عَقي دق ام يطع ام كل هللا لوُسَرِل ةبحصلا َنِم مُهَلَو

 وج اح



 مسح يناثلا ءزجلا

 لي ہللا کوُسَر مُهَل دهَش َنْیِلْلا ة ةرشعلا نأ دهشك نأ ةمسلاو 3

 .هيف كش ال ةا لْهأ ْنِم مهن ةَ اي

 :حرشلا

 دفعا نم بالا ات يف ىو ماسالا قرط ىَلَع َوَُ) : : هلو

 یّصَرَتَو مهن هللا ةف نم مد ؛یدُهلا له نِ وهف اذه ةباحصلا يف

 ؛ ةَعاَمُج او ِةّنسلا لْهَأ نم نوكي لف ءاَطْخَألا مهل سمتي مَلَو َنْیقاَبلا نَع ٤٤ رمی 7 ۶۸ھ

 چو هللا لوسر ٍةَباحَص يف ةَ ةعاَمجلاو سلا لأ بَهذَم اَدَه نال

 لو وللا َلوُسَر ْمُهَل َدهَش َنْیللا ةرشعلا نأ هش نأ ةٌنسلاو) : هلق

 نجلا هل لولا ده نم دھشت نأ هسا ةئسلا ثلا لا نم مآ جلا

 «صاقَو يي نب دْعَسو «ريبزلاو «ةحلطو «ةعبرألا ُءاََللا :ةرشحلا 7

 هی وبأو باطلا نب رَمُع مح نبا ليفت نب ورع نب دیژ نب دس

 يلا ْمُهَل دِهَش َنْیلا مُه ِءالوَه رفع نب ِنَمْحرلاَدْبَعَو ء حاَرلا نب

 . كولا لوُسر ِۃداھشب « جلاب مُهل دھشت ْنْحَنف اب

 لأ نم سي ِءالؤَم نم ادحاَو نأ كش ْنَم (هيف كش ال) هل

 مهاب مهفصَيو َرَمْعَو ركب ابا لی يذلا كلاب ام ءاًرِفاَك نوک هن ةا
 وم سو

 ۱؟ٌماَنصَأ

 نتشیس

E E 



 یراھبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 هللا ِلوُسَرِل الإ راح ىَلَع ةالّصلاي ذرفت الو : هللا ُهَمِحَر ُفْلَوْملا لاق 31
 .طقف هلآ ىَلَعَو اٹل

 ؛حرشلا

 هلآ ىَلَعَو لي هللا ِلوُسَرِل الإ ددَحأ ىَلَع ۃالّصلای ذرفت الو) : هوَ
 ةَداَبِعلا يهف : عْرشلا يف ٌةالّصلا اّمأَو ءُہاَعُألا يه :ِةَمَللا يف ٌءالّصلا (طقق
 عوكرو مايق نم ِْيَلَع ليت امل ٍمْيِلْسّتلاب ةمتتحلاو ٍرْيكَنلاب أدب
 َلاَوقَأو ٌلاَمْعُأ يهف حیبْستَو ريكو نآرقلل ٍةَءاَرِقو سولُجَو ِدوُجْسَو

 إال وسال ةبارقلا مه :ُلآلاف ءباَحصألاو لالا نيب َمِمُج اد
 .ںوکی دقو فِلوُسرلا ةباَرَق نم ُنوُكَي ال ذقو يِباَحَص ْمْسَج :ُباَحْصُألاو

 : نيقالطإ َقَّلْطُي لآلا ّنأل ؛ ةباَحَصلا ْمِهْيِف َلَخَد لالا َرْفأ اذإو
 .ةقدّصلا مهْيَلَع ُمُوْحَت نيل مهو ةَباَرقلا هی داری قالْطِإ *

 0 ْلْثِم (نآ) :ْمُهَل ُلاَقُي َعاَبْنألا إف ءُهْعاَبَْأ هي ُداَرُي قالطإو ٭ 2 ہو روک ما دلع

2 

 لر ريب و روج

 ميسا وأ ُهَدْحَو ٌيياَحصلاَك اًدِرْفْنُم # يلا ِرْيَغ ىَلَع ةالّصلا اّمأ
AIG oS,اذه نالف ىَلَع لص مُلا  

 ريغ ىَلَع ةالّصلا ماو ءَةَضِفاَرلا َدْنِع َوُه امك اًراَعِش ْدَخََتي مل ام ٌرِئاَج

 ىَلَع لص مُهّللا» : 4 َلاَق ذَقَف ءكِلَذي ساب الف ناّيَحَألا ضخ ل وسلا

 )ال



 ْنِم ْدُح إ٣ :یلاَعت لاق كلذ ُهَرمَأ  الَعَو ّلَج  هللاو :2"”«ىفوأ يبأ لآ
 ے ٥ o 2َ ء ت ہر سرر رے وک ول ۔<ہ۶ھي ص و 7

 نل مهل وغذا : يأ# موي صو اهي ميرو مهرهطت ُهَمَدَص مييومآ
 .[1 ۰: ةا 4[ کک كس

 .ةعابنأ مهي ُداَرملا : هلآ (طقف هلآ یَلَعَو) : هلو

 و و

 )١( يف َمِلسُمَو ء((١٤٤٢۱مقر٢/٥٤٥٥)وحٔبحَص یف يراځبلا ُءاَوَر صّحبٔح)۷٥٥/٢رقم۱۱۷۸(

 ےس ھر سس سس۔-.-



 يراهيربلا مامإلل ينسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 لق 4 َناَفَع ّنب َناَمْكُع نأ ُمَلْعَتو :هللا ُهَمِحَر ُفْلَوْلا لاق 1177 1
 .ًامِلاظ ناك هَل رمو ءًامولظَُم
 يف كشَي مّلو ءاماَمِإ ُہلْحناَو هي َنَمآو بالا اذَه يف امي َّرقأ نم ۷

 لاك ءٍةَعاَمَجَو وس ُبِحاَص َوُهَف ؛ ادجاو افرح ْدَحْجَي مَلَو ءهثِ وفرح
 كّش وأ «يباكلا اذه يف اِ ًاقْرَح َدَحَج ْنَمَو «ةَعاَمجلا هيف ْتَلَمتْكا ق
 .ىَّه ٌبجاَص َوُهَف «فقوو كش وأ ءهلم فرح يف

 :حرشلا
 ے رر ص س ہو 2 2 7 7 َ 4 ےل 8 عموم وذو

 قبس اذه (امولظم لِيق هڪ نافع نب ناَمثع نأ ملعتو) :هلوق

 ۱ تنا

 ملو ءأماَمِإ ُہَلْخناَو هي َنمآو باّتِكلا اذه يف امي رق ْنَمَف) :ُهلوَ
 نس باص وهف ؛ًادِحاو افرح ْدَحْجَي ملو ءم وفرح يف كسي
 ملف «ةعاَمحلاو ِةّنسلا لَهَا ُداَقْعا وُه باتكلا اَذَه يف رک اَم (ٍةَعاَمَجَو

 بالا اَذَه يف ام ْدِقَتْحَي ْمَل ْنَم :َلاَق اَمَلَو تلق اَم دقي مل نم :لقي
 مالكلا اَذَه ىف ِهْيَلَع َدَخَأَم الف ءةعامجل او ةّنسلا لهَأ بَهدَم لوصأ وهو 2 ده ھے سمس عل 2 ا ی 31 o٤ لإ رل رو مب هو

4o 284 4,0 0 PSسم 1 5 2 پام  oةْنسلا لهأ لوصأ باتكلا اذه يِف نود هنأل ؛ءارقلا ضب هنظ امك 2  
 :كّشال لاض وهف اًهَرَكْنَأ وأ اھٹِم ايش َركْنَأ نمف «ةعامحلاو ۔م“۔ہ٤ہ مہھ 2 ہ٤.

 )١( :رظْنا )407-746/1(.

 م( ل سس -



 بلس يناثلا ءزجلا

 هيف تما دق لاك قَعاَمَجَو وس باص وهف :ُهلَ
 7 3 27 ٦ 2 ھ ہم٤ ومكر ے م رو وو یک ر ن

 اذه یِف رِکُد امم ةعاّمجلاو ِةّنسلا لهأ هيلع ام دقتعا هال ؛ (ةعامجلا

 ٌركلأ نمو « مهنه راص ِةَعاَملاو ِةّنسلا لَهَا داقيعا دقتعا اذإو ءوباّتِكلا
 َ انو نزع م 1 2 £o 86م م٦

 .ةعدتبملا نم راص ٍةعامجلاو ةنسلا لهأ ِداقیعا نِم ائیش

 و و



 يراهيربلا مامالل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

 وأ نآرقلا نم وفرح يف كش وأ َدَحَج ْنَمَو : هللا ُدَمِحَر فلولا لاق 4

 ْرَدْخاَو هللا قاف ءأبّکُم یلاَعت هللا يقل ؛ و هللا ِلوُسَر ْنَع َءاَج ِءْيَش يف
 .كَئاَمْيِإ دَماعَتَو

 :حرشلا

 َءاَج ِءيَش يف ؤا نآرقلا َنِم فرح يف كش وا َدَحَج ْنَمَو) :ُهلوَ
 نآرقلا َنِم وفْرَح يف وڏو نآرقلا ّنِم ءيش يِف كش ْنَم ( هللا ِلوُسَر ْنَع
 لوُسَر مالک ْنِم ِءيش يف كش وا ءٌلَجَو ٌرَع هلل بّذَکُم دل ؛ راک وهف
 اأ ْنِكَلَو «لوُسُرلا نع ٗثیدح ا اَذَه حص ولو :لوقي نأك « ُهْنَع تالا ولا
 بجاولا نال ؛ لو لوُسّرلِل بدكم وهف فقرأ وأ كشأ وأ هيف اَم دا ال

 ےم
 فقوتی وأ ناسنإلا ددر ال ْنأَو لو ِهِلوُسَر مالکو هللا مالكل مراحل ا یْیِدْصْتل سا لى سس و زا

 لئ لوُسرلا نع حص امي نويو «هلك نآرقلاب نيوي لب «كلڏ ْنِم َءيش يف
 لیس اذه كلذ يف قوتي وأ كش ال 3 هلوسَرَو هللا نَع هاج ام ىلع هلك
 . ہللا ِلوُسَر نم يف اميو هللا باك يف امي قدما :ناَمْيلا لأ

 يف َمَقَي نأ هللا قا :يأ (َكئاَمِْإ ذهاعو ْنَدْحاَو هللا نال : ةو
 يف كش وأ ءب ِلوُسَرلا مالک يف كلش وأ وللا مالك يف كش كيم
 .كلذ نم يش هيف َعَقي نأ ْنَع كئاَمْيإ ذقت «ٍةَعاَمَجلاو سلا لْهَأ داقتغا

 9 و ©
 ےس و



 س يناثلا زجلا

 ةَیصْمَم يف ًادَحأ َعيِطُت ال نأ ةّنسلا نمو: هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3

 الو «وللا ةّيصْمَم يف رش ةَعاط ال ءَنْيعَمْجَأ قلخلاو ٍنْيدِلاَولا الو ءوللا
 .ىلاَعَتو كرا هلل هلک كلذ ُةَركاو ءادَحأ هيلع بج

so 

 :حرشلا
 نِم ُلْصَأ اذه (هللا ةَيصْعَم يف ًادحأ عیطُث ال نأ سلا َنِمو) : هلو

 يف َقوُلْخَمِل ةَعاَط ال»: ل هلق ْنِم اذا ٍةَعاَمَجلاَو لا لْهَأ لوصأ
 ةعاطلا ام :- ُمالَلاو ٌةالّصلا هيلع  َلاَقَو ,"«قِلاَخلا ةّيصْحَم

 كابأ ناك ولو ٍةّيصخملا وره يف ُهْعِطُت الف هللا ٍةَيِصْعَمِيَرَمَأ ْنَمَف "”«وفوُرْعملا
 يف ُهْعِطت ال ناَطْلُس وأ رثأ يلو َوُه وأ َكَْلِإ سالا توا وأ كلما ذأ

 فئات اودا )+ :ىَراَصنلاَو ِدوُهَيلا يف ىلاَعَت لاق «ةّيِصْخملا

 . ةيصحلا يف مهوعاطأ امل ]۲۱ :ةيوتلا] أ( ہللا وذ نش ابار ٌمُهَتسهرَو

 :ِنْيدلاَولا يف ىَلاَعَت لاق (َنْيعَمْجأ َقْلَخلاو ٍنْیدِلَولا الو) :ُهلْوَ
 ورم ےس وج لے چم صرع شور رد لل هع سلس رص ےس رس

 نأ نيماع يف ,هلدصْفَو نمو لع انهو :ةمأ هنلمح ِهيدِلَوي نضال اَنِيَصَوَو #

 ؛(۱۸۵/۱۸)ریبگلا مُجْنْلا يف يناربطلاو «(11/0 /٤۳۲« )دلا يف ُدَمْحَأ ُماَمإلا ُهاَوَر )١(
 ظفلو ؛يعاضقلاو ؛يناربطلل ظفللاوُمُْرْيغَو «(00/5)باهشلا دنسم یف ىعاضقلاو
 وهو # يلع ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو ؛ هللا ةيصعم ف قولخَمِل ةعاط هلو : محا

 .يتآلا

 (١181مقرا 519/7)وجيحّص يف ٌمِلْسَمَو ء(٤۸٥٥ مقر۱۷۷٥۱/ ٤)وحیحّص يف يراخبلا ُهاَوَر (؟)
4 

 وفوُرَْمْلا يف ةعاطلا امإ هللا ٍةَصْمَم يف ةعاَط ال» : ملم ظفلو « كغ يلع ثيدح نم



 يراهيربلا مامالل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 ےس مج حرم رپ رم رم 2ھ ےہ وس ےس 5 7 ےس 4 7 ےک ہے
 س ام ىب كرش نأ لع كادھنج نو © ريِصملا لإ كيدلولو يل رکا

 2 ير اک وحس ووا , سوو | سس اخر وم ل ےس وج ےک
 بانآ نم ليبس عيتاو افورعم ايندلا يف امهبحاصو امهعطت الف مل وپ كل
 طر و ےہ رہ 2 یو ےک رر یا و 3 عر

 نإو انسح يدوي ناضالا انیضوَو ۾ :یلاعت لاق ء٥۰ 214 :نامقلا 4[ لِ

 ناك اتم قياخلا ةيصعم يف َقوُلْخَمِل ٍةَعاط الف ء1۸: توبکنعلات 4[ نول

 .اًمِهِرْيَغب فْيَكَف ِنْیدلاَولاک َكْيلِإ سالا َبْرقَا ناك ولو «ف وللا اَذَه
 (ىلاَعَتَو كرات هلل ُهّلُك كلذ ہَرکاَو ءادَحأ هْيَلَع بي الو) :ُهلوَق

 ةيرصملا ُهركَت «كيذ ُهَرْكت لَ اهب رمَأ نم بُت وأ ةيصنملا بج ال : يأ
 كردو اهي را ْنَمَو ءاَهلْهَأ ُهركََو يصاتلا رت املأ هركتد
 ؛هَاَسِليَف ْمِطَمسَي مَن نإ ءوډیپ هریغیل ارکنم مكثم یار نَم» :ككوِلْوَمِ

 ما

 رکتَو يصاّتلا ُهرْكَتَف “ناموا فأ َكِلدَو هلق عِطتسَي مل إف
 اس

 .ناَمْيإلا َنِم اذه ءاهلهأ

 هو وہ سس ےسص وو

 دنمآ

3 27 

 .4ظیردخحلا ديعس يبأ نع (4٦مقر١/۹١)هِحٔبحص يِف ٌمِلْسُم ُهاَوَر )١(

 e (0: ۲و سل سس س.۔-_



 س يناثلا ءزجلا

 ىَلَع ةّضْيِرَف ةَبوتلا نأ ناَمْيإلاو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق 3
 .اًهريِغصَو يصاَعْلا ريك ْنِم لَجَو ٌزَع هللا ىلإ اوبوتي نأ ءدابعلا

 ناب ناَمْيإلا ْبِحَي (واّيعلا ىَلَع ةّضْيرف برف ةبوتلا نأي ُناَمْيِإلاَو) : لوق
 1 4 و صا 07 مر َ ۶ رو مم

 اويوثو زا :- العو لج هللا لاق نضر بولا نما ت

 :لاقو ء٣۳ :روُثلا] 4م بل ک رک ےیل أ نأ اگ ہل 1 کل

 مکنع رگ نأ كدر ٰیسع اعوصت ةبوت قا لإ اویو أنما تدل ابكي )+
 م كيتلؤاف بلب مل نو ل : ىَاَعَت لاق ۰۸: ميرحتلا 4( مكا 4 شا کوا تپ اع لاق ء۱۸: ميرحتلا] اس
 ریتسی الو تاس و دوش ذم بر ملا ىلع ی :١١[« تارجحلا]

 اهب لَها ال ءَةَلْهَس وله :لوقيو اهب لاسي وَ اهبل ري وأ ايل

 ارل اکإ کلا $: ا لاق ءقبوتلاي روابي لب « يصاَملا نم يهف

 کالا ےن نم نمو و مهيد اقش 07 أ ا اورکد شا أوملظ وأ ٌةَمِحَتَم 9

 اهم ب مس سرا - هدم ويم
 روس مغؤارج ةهكؤأ © ہرن مهو ولعَف ام لع اوري کو هلل

 جچ لر

 ‹ مهدعوو مِهْیَلَع هللا ىّنئَأف c7 2176 :ناَرمِع لآل 4م س موت نم

 وهم ولا ولعب کی يش رسا 15 و 5 8
 ےس

 دا

 ص

 0س ےن و ص 2 ےق همر 27 و رم ےک مَ ودم

 © ایکَع ایم ہا کا ولع هَ بوي كيلؤاف بيرق نم تروبوَس

e 21وو 3 ا لا مس ےک 4  
 مهدحأ رضح ادا ىح تاسلا َمولعَعَی تيل ٌةَبْوَتلَأ تسیلو



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 لبث ال تولا رَضَح اإ ۱۸۰۱۱۷ هامل انشا یتا ےب قل لاق ٌتَوَمْل

 تولا ِروُضُح دنع هوت لبقت الف ايح لاري ال ناسلإلا َناَك نإ إو :ةوتلا

 «َلَجَو ٌزَع هللا ىلإ بوب طخ ام روف اَلَجَوُي الو ةي روابي نأ هيلع
 بند هلم مقي «ٌرْيِصقت ُهْنِم ْعَقَي ءأطَخ هلم ْعَقَ نوُصُْم سيل ئاسنإلاو
 ہللا باب كل حك تلا باب عك همي  العو لج ۔ هلا کو
 َرِفاَكلا ىَّتَح « كبوت يف تقدص اذإ كل َرِفْغَي نأ َكَدَعَوَو ءاَهْيلِإ كاَعَدَو

 رکن اوني نإ اكرمك آج: ىلا ناق يلح هلا بات باث ا

 ريغ ناو ِلْثقَو كَرشلاَو رفكلا م نم ۸۰ 02 َفَلَس دق ام مهل
 ام ا تک ةبولا» :وثیدحلا يِفو د هللا با 2 اإ ءكِلذ

 ُںوُتَیَو هللا رِفْغَتسَي لیلا ناك ءةَبوَكلا ىلإ ٍةَج ات ُمِيْسلاَف 02 ٠

 يلق للا ىلإ اوبو «سانلا ايد : لاَ يم لا نم كك ملا يف لإ
 ھر ےہ

 يف ُهُباَحْصَأ هل يصْخُيَو “ ترم نیعبس ْنِم رگکا مويا يف هللا ىلإ بو

 نع صاعلا نب ورمع نع ِهِحِبِحّص يف ملم اور ام هنع ينغيو «ظفللا اذهب هيلع فقأ مل )١(

 و اَہلْبِ ناکام تپ ةَرجهلا ّنأَو ُهَل هلق ناکام مداه ٌماَلْسِإل نأ َتْمِلَع امأ» :لاق هنأ لپ يبنلا

 هجاَم نبا هاور ہل بد ال مك بلألا نم ُبِئاّنلاد :ثيدح كلذكو « هلق ناکام ٌمِرلهَ حلا

RNهب دوعسم نب ہللادبع نع ۰ . 

 وللا لوُسَر تعمس : : لاق ۃریرُم يبأ نع (۸٤۹٤مقر٣۲۳۲/ )وچ حص یف يِراَُبلا اور 1

 يف مِلسم هاَوَرَو ؛ہَفَرَم َنيِعْبَس نم رگکا مْوُیلا يف هيلإ بوثأو هللا ٌرِْغَتْم ات ينإ هللاو» :لوقي
 ىلإ اوُيوُت سانلا اهي ايد :هليوَللا لوسر لاق : 000" ٢مقر٥۲۰۷/ ٤)وِحِْحّص
 ةرَم ةئاِم هيلإ مولا يف بوثآ يئإف هللا

 ا



 ےس يناثلا ءرججلا

 ةالصلا هيلع رم وئام نه رکا ہللا را « هللا رفحَتسأ» شا
 م

 ىلإ ةَيوتلا ىلإ جاين ؟ورث هتك ىلا لوُسَر وُھَو ءٌمالّسلاو

 ءريصق ُهْنِم عقيو بون نم عي اموصْخَم سيل ناَسنِكلاو : لَجَو رع هللا

 باب ال حقق هلا نأ هل ُدْمَحلاَو بولا ىلإ ٍةَجاَح وُ اک
 ہے رہ رواه ماو کم ر ےب ص رم

 اود وحكي نارا لقب دا انَدَعَوَو ٍةَبْوّتَلا

32 WF 

 نباو 207477 4مقر444/0)هنئس يف يذمرتلاو ء(٢٢٥۲مقر۲/٥۸)هننس يف دواد وب هاَوَر )١(

 يف نابح نباو ء(۱۰۲۹۲مقر٦/۱۱۹)یربکلا يف يئاسنلاو ؛(٣۳۸۱مقر۱۲۲۳/۲)ەجام
 يف اولا لوُسَرِل دعي ناك : 1 ب ا ۹ ١1 /۳)وِحٔیِحص

3 َ 

 ظفللاو روا بارلا ك يَلَع بو يل رفغأ بره : : موقُي ن لو ور ر سل

 .بيرغ حيحص نسح :لاقو .يذمرتلل



 يراهبربلا مامإلل تئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 قا لوُسَر هَل َدهش ْنَمِل ْدَهْتَي مل ْنَمَو :هللا ُهَمِحَر فلؤملا لاق ۱ سا - هه
 .ككوللا لوُسَر لاق اًمْيِف كاش ءٍةَلالّصَو «ةعدب ُبحاَص وهف ؛ ةجلاب و وو وم یہ اھ رر مج 7 و ۳ سا سر

 :حرشلا

 ۔ھک ۔ک يوب ھد شک م ہہ مو هموم oo ھ1

 وهف ؛ةنجلاب وللا لوسر هل َدهَش نمل دَهشُي مل نَمو) :هلوق

 اب
 رم

 لا لَهَا دنع اَذَه ِراَلب وأ ِةّنجلاب ةَداّهّشلا (ِةلالضَو «ةَعذي باص هم مو
 : ٌليِصُفَت هيف ةَعاَم او

 كرما َلوُسَر نال ؛ كلت ُهَل ادهش رات وأ ٍةّنَجِ كي هللا ُلوُسَر هَل ده ْنَمَف
 .14 -1 :مجنلاا <4 (2) بت الإ ره نإ 2 ولأ نع یی ال
 E لا قا 0 81

 .ُداَرفألا ثْيَح

 انکا ہا قا ذا ھا شاذ قا

 ةُّلاو باّتكلا َّنِم ِلْیلَدب الإ را وأ وج دَحَل مزجت ال نحف لْيصَتلا
 نم مهنا عطقن ن نجلا يف مهنأ ةباحصلا نم سائآل ك يبنلا دهش دقو 8 : ےک یس 1 ر َ 4 پیف 50 < 0 IIT يبل م ہو سی

 19 هو هو تو ساو سمس ها قے و أ 0£

 ؛ةْنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا : مهو ههصاَخْشأو مِهِنايعَأ ٍةنجلا لهآ
 ناو د ہا ا یس 5 َس رن وو هرب و 0 & ھ7
 دعسو «ريبزلاو «ةحلطو «يلعو ناَمْتعو رمعو ركب وبأ : ةعبرالا ءافلخلا

 ھ ۳ هم ماعلا ىو م ۳ 6ب ر ورز

 نب ةديبع وہاو ءلیفت نب ورمع نب دیز نب ديعسو «صاقو يبا نب

 سس لا ل ل -



 em يناثلا ءزجلا

 رے
o eمهنأ خوشا لوسر مهل َدهَش ِءالؤَه « ڪفوع نب نمح ٌرلاُدْيَعو ءحارجا  

 «مهنايعاي ةا لها نم ْمُهّنَأ مَظْقتو «كِلَدي ُنِمْؤُت ْنْحَنَف ةا لْمَأ ْنِم
 ورکر یس م 0 E 8 وک را و 72 0

 اودری ملو ةبحصلا ىلَع اوم َنْيذلا ةا يف مهلك ةَباَحصلا ّنأي ْنِمْوُنو

 تييِمْؤُمْلا نع هنأ صضَر ْدَقَل + : لاق  الَعَو لَج هللا نال ؛ ةا يف مهن
 ےس مم

 نولوالأ تیثٹیکلاو ]# :لاقو 2118: حتفلا 4م لا تیغ تلی وعیابپ 3

 وع جر ےس يوو وجم يري وسےم + كور

 هم همم دا و صو م ےس 7 ۸ وب ےہ ہے

 لوسر ةباحصف «١٠٠1:ةّيوّثلا * ردهنألا اهتحن ىرَجت تج مه ّدعأَو
£ 

 رشَملا مهم صحو ءیلاعتَو ُهَئاَحْبْس هللا ةداهَشب ةا يف مهلك ك هللا
 ھوا 38 َ 0 ٠ و ر و یک هم اع م بر 4 صو ھو مر

 اونمآ نیذلاو ؛صاَخ لّضف مهل درو َنيِللا ردب لهو ناوضرلا ة ب لهاو

 ا رس
8:220 5 o 0وے مو ساو مح وم ھر م ار ےب رك مع 8ع  

 ءاولتاقو دعب نِم اوقفثأ نيذلا نِم ةجرد مظعأ ةكم حتف لبق اوقفنأو

 ؛ةکكم حف دعب اوُمَلْسُأ َنْيِذلا َنِم لضفأ ِءالُؤَه حتفلا لبق اوُمَلْسَأ َنْیِلاف
 ر همم 6# ,۔ یو ي ۔ هةر مرغ و و َ ر رر اع ع

 َ َ ماو جہ مو و پک 3 ياما نم رح ےس ٠ ما 7

 نم عدبلا لھاو ءاوهألا لها الإ ییا لوسر ةباحص نم يياحص يف
۰ 

 يبأ :نيدشارلا ءافلخلا يف نعطي يذلاف «مهريغو ٍةضفارلاو جراوخلا Te AL e ga e a یھ 1
 رک برا يل 2و ا, 52 4 0 02 پے صو ص مار 2 رر

 اَمُھنَأب رَمُعَو ركب اب فیصیو : ملظلاب مهفيصيو طن امتع و ٌرمَعَو ركب

 دوهيلا َنِم الالض ْمظْعَأ اذه «توغاطلاو ْتْبِجلا اَمُهّنَأَو شْيرق اَمَنَص ےل اص 3 ےہ ےک و 27 ا 0 ساو هوم "رگ یے سر
 7 طظ مے صر م ےک را نتا د كد ج و ۔ےےہ ض قی ےہ سض

 هللا لوسر ةباحص يِف اذه نولوقي ال ىراصنلاو دوهيلا ‹ یراصنلاو

 ر و

 ةلاقملا ورده نولوقيو مالسإلا َنوُعَدَي ءالُؤهو 2«ىَراصتَو دوهي مهو

2 



 يراهيربلا مامإلل تذسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 باحصا کس ؟مكَريَخ ْنَم :ىَراَصّنلاَو دولل َلْيِق ولو ءَةَعْیَْشل
Sor1  

 اَحْصَأ :اولاق ؟مكريَخ ا نم : ىَراّصنلِل ليف ولو «ىّسوُم

 | لوُسَرةباحص :اوُاَف ؟مُكرش نم مهل لبق ول ءالؤَهو
 .اًدج طخ لا وهف 2 ةيفاحلا

E E 

 نع 1 9 0 7



 تحن يناثلا ءرصجلا

 ما لا

 َمَْل ْنَم» : هلل ُهَمِحَر ۔ سآ نب كلام لاق :هللا ُهَمِحَر ُفلّوملا لاق ٦

 نيسسلا عم ناك ءتاَم مث كي هللا لوُسَر ُباَحْصأ ُهْنِم َمِلَسَو ةنسلا
 صم

9 

 .«لَمَعلا يف ٌرْيصفت هل ناك نو ءَنْيِحِلاَصلاَو ِءاَدَهّشلاو َنيِقْيَدصلاَو

 مالسإلاو «مالْسإلا يه ةّنسلا» :. هللا ُهَمِحَر  ثراَحلا نب رشي َلاقو
 .«(ةّنسلا وه

 تسلا لأ نِ الُجَر تأ اذإ» : ہلا ُهَمِحَر ضايع نب يضف لاق
 لأ نو الُجَر تار او القول لوُسَر باص نِ الجر ىَرأ املاک
 .(نيقفاَلا َنِم ًالُجَر ىَرأ املاك عدبلا

 ىلإ ميل وُعْدي نمو بَجَعلا» : هلا ُهَمِحَر دبع نب سو لاق
 سلا ىلإ بيجملا هم بجو ءةّنسسلا

 :حرشلا

 ريو م رس م کف جگ و و 5 7 5 یت

 هنم ملسو ةنسلا مزل نم» :# سئآ نب كِلاَم مامالا لوق ١-
 ف ےہ ےئل الا 5-2 مم 7 7 2 8 2 23

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نبيل عَم ناك ءْتاَم مث كي هللا لوُسَر ْباَحْصْأ

 اداقتعاَو المَعو اًملِع ب لوُسّرلا ةَنُس : يأ :ةّنسلا مزل ْنَم «َنيحلاصلاو

 يف وأ مِهْيِف نعطي مل 4 هللا ِلوُسَر ةباحص هلم َمِلَسَو ء كِلٌذ ىلع َتاَمَو

 حرش يف يئاكلاللاو )¥ ؛مقر)ةنابإلا يف ةطب نباو 0 7/١)ءايلوألا ةيلح يف ميعن و اک (١)

 .(۲۳ -۲۱مقر)ةنسلا لهأ ِداقتعا لوصأ



 يراهيربلا مامإلل ٌمنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ س

o 1° 2 36 تک م6 ت مم 2 0ے سام لإ مصاص ساس  

 عيِطم هّنأل ؛ نيِحِلاَصلاو ءاَدّهشلاو َنيقيدصلاو نينا عم راص مهنِم ٍدَحأ
 جر مصر ےک سیم سس ke 2 رص+ ےس ےس ےہ ورد 0 لا مس یس

 هللا معنأ دلا عم َكِيِكلْوُأَ لوُسَرلآَو ہللا عطب نَمَو # : یلاعت لاق ءهلوَسَرَو ول
 9 پک جس ےس رص 5ر وع مسرم سا ےب لام سيخ سا نادم ع یی

 4 اًعِيِفَر َكِيلْوأ سَحََو َنيِحِلَصلاو ہادہشلاَو َںیَقيَزےَيلاَو نيل نی مہيَلَع

 ۱ .(19 : ءاَّسْتلا]
 مہ ° ےہ ھو قە e 6 ل يبي بس صر رف ا

 نعطی مهصِقَتن ( ہللا ِلوُسَر ٌباَحْصُأ ُهْنِم َمِلَسَو) : هلوقو

 هم 5 جسام ۸۸ ےس کرہ رر صاع سال ا 0 3

 : ين 4 مهدعب نم وءاج سلاو چ : لاق ۔ العو لج . ہللا ( مهيف
2 EEE:ےہ و٤ ہں رک  K2۔ےس ےے يريم یے ےس مع  

 انب ےرولوقی ميو نم واج تذل ا راصثالاو نيرجاهملا ةباحصلا

 يذل الغ اتہوف ىف لمحت الو نکیالاپ اًنوُقَبس يذلا توخو انآ رفْغآ ےس کک یک >7 2 i ےس 01 0 رس و ےہ ساو 2 همس ي اتا
 نبا مالسإلا خیش لاق اَذَهِلَو 42٠١ :رشَخلا# 22 فور كّنِإ اتبر أونما

U مک ٠ o 5 ص e 2 َ 2 2 َ 8 َ 

 ةنسلا لها لوصأ َنِمَو» :ةيطسساولا ةديقعلا یف هللا ُهَمِحَر  ةيِميَ
 ا 5 85 مساهم م 0 5 ٤ےن ھو 0 م ا

 رکذو 017 ل هللا لوسر باحصال مهتنيملاو مهيولق ةمالس : ةعامجلاو

 2 < چو جگ ےس مکر ورم اب ر 04 -.و

 ورنه 4[ انل ٌرِفْعَأ اتر ترولوقت مهدعب نم وُءاج تلا ۾ : ةیالا ورله

 3 72 و . ےک ہے س 1 ہ رھهرر ےس 3272 سوا ریپ 1 7 7

 4( الغ اًنيولف ىف لعج الو نکیالاپ اتوقبس تلا اوال م نسلألا ةمالس
 ١ 5 يو ر ساه ج رگ 2 2 هم

 ب هللا لوسر وباحصأل بولقلا ةمالس وله

 )١( ةديقعلا الواسطية)ص/5٠(.



 يف ٌرْيِصقَت ُهَدْنِع لصَح نو «لَمَعلا يف ٌرْيصقت هل ناك نإوە: ُهلْوق

 وب كرسي نأ رعي قا 5 + :یلاَعت لاق ءُءاَشَي مِل ری هللا نِ لما
 ررر ےس سم کس ےس 2 ر

 [44.:ءاَسّتلا] 4م ءا نمل كلذ نود ام رفغيو
 ىلإ م 2ے 7ر و َ 72 ٠ م6

 ,مالسإلا يه ةئسلا» :۔ هللا ُهَمِحَر  ثراحلا نب رشي لوق ۲
 ٠ ه مم 200007 یئ م 0 0

 ."”وباّتكلا لّوأ ىف تقبس وذَه ۃراَبِعلا «ةئسلا وه مالسإلاو
 3 الخ ا اک 0 3 َ  ںی رم 1

 نم الجر تيأر اذإ » : هللا همحر ضايع نب ليضف لوق ٣
 هرعت ف ات هال ؛ كا مر ميلا رس # و 2020 ۸ ١

 «مهل عيب هبال ؛؟ 6 لوسر باحص نم الجر یر ةنسلا له

 :A 7 ور ے8 یہ ےگ یک یس ول یس o اج ۔ےےس o ريل مو ےس َع

 عم كئلوأ» : هللا ُهَمِحَر ۔ كِلاَم لاق امك وهو ء«مهْنِم راص مُهَعِبَت نم نأل

 .مُهّْنِم َراَص ْمُهَعَبتا نمف «مهّيلَع هللا مَعنَا َنْيِذلا

 نم الجر ىَرأ اماکَف عدیلا له نم ًالُجَر تيار او » :َا
 ةنسلا لهأل َنْيِلاَخمْلا ءاَوْمَألاو عّدبلا لَهَا ْنِم ًالُجَر َتْيَأَر اذِإ ٤ َنْيقِفاَنملا

 ٍرِهاَظلا يف مالسإلا َنوُعَدَي اوُناَك َنيِْلا َنيقفاَحْلا َنِم ًالُجَر ْتْيََر اَمناَكَف
ETS مهيف عدبلا ُلْمَأَو ِءاَوْهَألا ُلْمأف ءةَعَداَخملا َنوُديِرُي نطابلا يف ٌرافك ْمُهَو o0 - ٠۰٠ ريب ر یک َ و َ ا نه راس 

 33وہ تب وم ه6 ھو ےک ےب 4 4۶ 5پ مه هوي 2e و هلا سرع

 ںوعبتی الو وعدت مهنكلو مالسإلا ںوُرھظب منال ؛ نيقِفانملا نِم هبش

 نْيِقِفاَنملا ةفص هذه «ةّنسلا
 ا رە رر ا ور م هو ق وو

 مويل وعدي نمو بجعلا و : هللا همحر  يبع نب سنوي لوق -غ
 بيرغ «ةبيرغ ةّنسلا تراص ہّنسلا ىلإ بيجملا ُهْنِم بجعأو ءقئسلا ىلإ ھا < م < *مو 22 ف 7 2 ىو ۔ہا۔ ىف 7

 (00/1)َقّبَس ام رظْنا )١(



 يراهبربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 نوكت ناَمْرأ ینا هلأ كشالف اَب لمحي یم ةف ترغاو ءاَكْل وعلی نم 2ر :N وک ر ۶ م oro اب o 9 حر 0 ہ٥ ص۔6 سح
 ذل

te 
4 

 ٌلْهَأَو «ةبيرغ ةّنسلا تراص ُناَمَرلا رْخَاَت اًمْلَكو ءاَهِلْهَأ يف ةبيرغ ةّنسلا ۰

 اَمَک اًبیرغ ُدوُعَيَسَو ءابيرغ مالسإلا ادب » : لاق اهو ؛ َءاَبرغ ةّنسلا
 َنْيللا» :َلاَق ؟ہللا لوُسَر اي ُءاَْشلا نَم :اوُلاَق واَيرعْلِل ىبوُطق ءأَدَب
 “سالا َدَّسْفَأ اَم َدوُحِلْصُیف :ۃَباَرِر يِفَو ء٤ُساللا سف اإ نوُحّلْصَي

 ن es مُهف تام اإ ناَمْزلا ٍرِخآ يف ُءاَبَرُقلا مه ِءالوه

 را لع رز رز ناوي ٰٰٰٹ ۶270
 .ساّنلا نيب ٍةَبرْع يف نوشي مُهَف ءَنورْیک ْمُهَئوُفِلاَخُي نبذل نل ؛ سال

52555 

 )١( قبس تخريجه)١/73707(.



 :تْوملا دنع لوي هللا ُهَمِحَر ۔نْوَع نبا ناكر : هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 تاَم یّتح دبلاو مكايإو «ةّئسلا «ةئسلا»
 اًحصأ نم لُجَر تام :۔ ىَلاَعَت هلا ُهَمِحَر ۔ ٍلَبْتَح نب ُدَمْحأ َلاَقَو

 اَم لأ نف ةّسلاي َكيَلَع :ئاادْبَع يبأل اولوُق :َلاَقَف مالا يف َيِئْرَ
 .«قئسلا نع لجو ڙع يير ينلأس

 وهف اروم وسلا ىَلَع تام َْم» :- هللا ُهَمِحَر ۔ ةّلاَعلا وبآ َلاَقَو

 تاج ةّسلاب ٌماَصِيْعالا ءّقيّدِص

 بوُصْنَم ءةّنسلا اوُمَزلا :يأ تسلا «ةّنسلا» :نْوَع نبا لوق ١-

 تارک ےک ا وما : يأ :ءارغإلا ىَلَع

 اهب ىصْوُأ ءةّنسلا فلاح اَم «ٌمَديلاَو» ءٌريِذحَت «مكاّيو» :ُهلْوَق

 .ةمألل حصل باب ْنِم تولا َدْنِع
 «يباحصأ نم ّلُجَر َتاّمد :۔ هللا همر ۔ َدَمْحَأ مامالا لوق -۲

 اَم وأ نف ءةنملای كّيَلَع :هللادْبَع يبأل اووف :َلاَقَف « مالا يف يئرف

 دَمْحَأ ماما باَحْصا نِ ْلُجَر اذه ونا نَع ۔ لجو رع ۔ ير ياس
 ماتا يف يِئرف تام «هللا ُهَمِحَر ِةَنْحِلا ىَلَع ِریاًصلا ءةّنْسلا لْهَأ مام

 e ع -7
 یا 7 َ 2 ا ا oF © 2 of ت م رم ل 0 ع

 ؛ةنسلاب كسمتي نأي « هللا ُهَمِحَر  َدمْحَأ مامإلا غلبي نأ ار ویران



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 كّسَمَكلا یَلَع ثحلا هيف اذه «ةّنسلا نَع يير ينلأَس اَم لوأ ّنِإ» :لوقُيو

 .اًهْيَلَع ربصلاو ل

 اروم وسلا ىَلَع تام نمو و ٍةيِلاعلا يبأ لوق -۳
 سمس مث ت 0 مارا رم و كو

 « نيييتلا يل يلا ةر يف وُهَو قْدّصلا ريك وه :قيدصلا «قيدص وهف
OL َ 

 ِهِلاَوقَأ يف قدصلا ةَمْزالُم كيذي ُداَرلاَو ' عيفر ماقم ةيقيدصلا ماقَمف

 لجرلا لاري الو :َلاقف ق قيداصلا وه نَم لي يلا نيب دقو «هِلاَمْعَأَو
 امُْف ميو 2 2 لبق

 تیس ىرَحَتي | 5 اک يف وہ قدصي "قنا ىَرَحتَيو تدع

 ؛ قدص وه ام م لإ كوكي الو شی الق هيأ ان یف خاص ره دل ؛ قدصلا

 .قيداصلا وه اذه

 ةكسلاب دارملاو « مالثمإلاب اسم : يأ «قنسلا ىلع تام لو

 هلم نبي مل (اروُشَم ٥ كل ىَلَع تام ْنَم ءَةَنسلا َوُه مالسإلاو :مالسإلا

 .اقيدبص توم لإ ُفِلَخُي ءيش

 ْنِم اج ةنسلاب َكّسَمّلا : يأ (ةاَجَن ٍةكسلاي ماصتعالا» ل

 یّریسف مکن شوي نم نا : ي لاق اَدَهِلَو 9 نيو ا

 الَعَو لج هللا «'"”«نيدليشارلا ءال ا ةو يِتئسي مكيلعف ءاَريثك افالتخا

 (17017مقرا ١17 / ؛)وجّيِحّص يف ملو ء(٢٥٤۷٢مقر٥/٦٦۲۲)وِحٔيِحّص یف يراخبلا اور )١(

 JIG م دم صم ےہ سس ا ے۰ 7

 .(١/47)هجيرخت قبس دقو «ةيراس نب ضابرعلا ثیدح ْنِم ءزج (۲)



 يناثلا ءزجلا

  لاقو 21١+ :ناَرْمِع ل14 ًاوفَرَمَ الو اعيمج هللا لب اوُمِصَسَعَأَو # :لوقي - 27 - 2 م؟رھب سرے ےس ت 2 مہ م اس ر ر

 AZ ي ے ر طس ہے 2 + ص 5 25 ی ےس

 قرفلف لبسلا ًاوعیلت الو هوعبتأف اميقتسم ىطرِص اده ناو :۔ العو لج
 ےن م م ےہ ین 4 ۲ س ج رہ س و

 يهو 4 ہلوسر ةيصوو هللا ةيصو هله 21167 : ماعنألا] 4[ ویس نع مكي

 د كم
 .اهي ُماصِيْعالاَو ِةّنسلاي كّسَمّتلا 0

9552 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 0ئ920 يروُلا نايس لاو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ء'''اَهْيَلِإ لِكَوَو ءوللا ةَمْصِع ْنِم ّجَرَخ ٍةَعْدِ 9 ىَلِإ هناي یٌفْصَأ
 .عدبلا ىلإ يني

 ىلإ ىَلاَعَتَو كَراَبت هللا ىَحْوَأ» :. هللا ُهَمِحَر ۔ دنه يبأ هرب دواد َلاَقَو
 مهتسلاج ْنِإف «عديلا لَهَا سِلاَجُت ال :۔ ُمالّسلا هْيَلَع ۔ َناَرْمِع نب یّسوُم
 . "نهج ج راك يف تي نولوقُي امم ءيش َكِردّص يف َكاَحَف

 ةعدب بحاص 0 00 : هللا ُهَمِحَر ضايع نب ُلیضْفلا َلاَقَو

 .'''قةَمَكِيلا طب مل

 يّ «ةعذي بجاّص َحَم سلمت ال» :ٍضايع نب ُلْیَضفلا َلاَقَو
 .9ةةعللا َكيَلَع َلِزْنت نأ فاَحأ

 )١( ةيلح يف ميعن وُ هاَوَر الأولیاء)۲٦/۷ء ٤( مقر)ةنابإلا يِف ةطب نباو ٤ ٤٤(.
 نباو 11961 مروان يف ةظي نباو 2(١؟؟مقر١/417)ةعيرشلا يِف يرجآلا هاور (؟)

 هللا ىحوأ» : :َلاَق يرزجلا ْنَمْحَرلاِدْبَع نب فيصخ نع (٢۲مقر١/٥۱۷)ہتخیشم يف َيِراْخْبلا

 ءيش كبلق يف عقیف ءاوهألا لهأو عدبلا لهأ سلاجت ال مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلإ ىلاعت
 نع( /۷)ناّمْیِإلا بعش يِف يقهيبلاو ؛(٣٣٦۳مقر)ةطب نبا یورو ءاراّنلا كلخدیف <« كيدريف

 مهنإف ٠ ءاوهألا لهأ سلاجت ال : مالسلا هيلع ىسوم ىلإ لجو زع هللا ىحوأ» : لاق « ءاطع
 .«ديف نكي مل ام كبلق يف نوثدحي

 يِف ةطب نباو ء(١١۱۱ ء٢٦۲مقر)ةنسلا لأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللا ُهاَوَر (۳)
 .(۷/٦٥)ناّمْیِإلا بعش يِف يقهيبلاو ء(۳۹٦مقر)ةنابإلا

 مذ يِف يورہلاو ء(٤٥٥ :١44مقر)ةنابإلا يِف ةطب نباو ء(٢٦۲مقر)يئاکلاللا ُهاَوَر )٤(
 .(۰١۱۰مقر۲۳۱/ ٤)مالکلا



 بلس يسناثلا ءزهجلا

 هللا طيح ؛ةَعْدِب َبحاَص بأ نم * ضايع م نب ُلْیَضُفلا َلاَقَو
 ."”ويلق نم مالئسإلا رو ج ف و لمَ

 « قْيرَط يف ِةعذي بِحاّص َحَم َسّلَج ْنَم» : ضايع نب ُلْيْضُفلا لاو
 "ريغ قيرط يف جف

- o 
  3 ۱م۹

 ىلإ هنأ یقصَأ نم : هللا ل نایفس لوق ١-

 لأ نِ ِرارفلا ِنَع تيدا اتل [ قبس «وللا ةمصع نِم جرخ ٍةعّدِي ِبحاص

 ىلإ ندصأو مهبحاص ْنَمف یتا مِهَسلاَجَم مدعو « عّدبلا

 لْهأ ىلإ يِغصت نأ كَل ُروُجَي الف < مُهَعَم كله ؛ اًمْرِكْنُي ملو مهلاَوقأ

 الو ةديقعلاب فِراَعَو ناَمْيِإلا يوق نوم انأ :لوقتو مهل َعِمَتْسَتَو « عدبلا

 عاَمَس مدعو مُهْنَع ُدْحْبلاف ؛ُناَسْنإلا نفي ذق «َروُرغ اذَه « ٌيَلَع نورو

 ۔ےھ. ھو
 .مُهَعَم نفث نأ يِرَح كإف مُهَل تْيَعْص عصا اإ امأ ؛َةمْصِع ِةَلِطاَبلا ُمهَِوفَأ ۳ پ

 ؛(٤٤٥مقر)ةنابإلا يِف ةطب نباو «(؟77مقر)يئاكلاللاو ٠۰( ۳/۸)ةیلح ا يف میعن وب ُهاَوَر(١)

 .(11/ص)سيلبإ سيبلت يف يزوجلا نباو ء(۷٢۹مقر٤/۷٦۱)مالکلا مذ يف يوربلاو
 سیبلت يِف يزوجلا نباو ء(٤۹٦مقر)ةنابإلا يف ةطب نباو ء(۱۰۳/۸)ةیلح ا يف ميعن وبا ُهاَوَر (1)

 .(٦۱/ص)سیلہإ

 .(۱۸۵ -۱۸۶ “۱۸۲ ۔٣٠ ۔٢/۲۹)َیّيَس ام رظنا (۳)



 يراهيربلا مامإلل ّتنسلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 مص للاب مّصقحا نم انأل ؛ «عقبلا ىلإ يني اي لكوو» : لو
 جرحي ءاّمْيلِإ لكؤُيو ءاهب نسي نأ يِرَح ُهّنإف عدبلا ىلإ عمتسا نمو ہللا

 .ىَلاَعتو ُهئاَحْبس هللا ةَمْصِع نم

 یلاَعَتَو كرابت هللا یَحْوَأ : ہلا هَمِحَر  ٍدْنِم يبا نب داد لوق -۲
 نق «عدبلا َلْمَأ ْسِلاَجُت ال :۔ ٌمالّسلا هْيَلَع  َناَرْمِع نب ىَسوُم ىلإ

 وما درا یخ مارا بو 2(۶

2 2 

 NS لنا تی هاهني ہلل يلع اذه یديلا

 ةوِرْقب فيكم موب رانی اامُهسَاَجاذِإ رح ا

 اذإ كأ ءرطخملا وه اذه «نوُلوُقَي اِ ءيِش كيمفت يف كاحف» : : هلو

 كيش يف كيج دق ذأ كايف يف كييف مُهَمالَك تطوَسَوْمُهتسْلَج
 تیز ممی نأ ؛ كيل وأ كِناَمْيإ ةوق ىلع ذی الو هه ءيش
 ogo ود و 32

 نأ كِيلَعف اھ مُھذدنِعو « لوسعم مالك مهدْنِعو ریو مهدنعو

 4 ا سس متَد ًاولومی نِإَو دوم هار ادو )+ « مهنه رذحُت اب سج ںی ا 0 مس سوك سم

 لَهاَسَتَت الف «14:ن وقال نفود فأ هللا A ہت دو قدر رم مُمْردْحا

 ۱ .مهيلِإ سِلجَت وأ مهل عسل عدبلا له عم
 بو اص لاج نما تالا ههر ضايج نب ليتصفلا لو ا

 58 ُهقِفلا يه : مک او کلا نم مرح : : يأ«ةمكيجلا طب مل وع

 .هل ةيوقع هللا نيد يف هقفلا َنِم مَرُ عدبلا َلْهَأ سلاَجُي يِذَلاَف وللا نيد

1 



 ل يناثلا جلا

 يلف ءةَعذي وبِحاّص عم سج الد : :ضاّیع نب ليصل لوق 6
 ُباَذَعلا ِهْيَلَع ل زنی ةعدیلا بحاص نال ؛ ةْعْللا َكْيَلَع لزثک زن نأ فاح

 رك نان اكول هينا اج فال وا اکر ات بش

 ٍثيِدَح يف وصوم ی منح ضعف اني هي وضو بدلا تیا ادل )+ :-

 4 0 موقلا عم ئَركمزلَأ دعب دعمت الف نلطيَسلا َكنَيينُي امو

 اإ ¿ن بککلآ يف مُکْیَلَع رت ڏو e ا 07 )2 تہ

 ارز یک ھم اوڈنڈک الق اهي اکہ اہ ذكي تأ تلت ماتی 2 5 يارس هه مرسم ر
 چ يف َترفكْلاَو َنيِقْفَكَمْلا م عاج ہللا َّنِ A ادل کن وربع

 لْهَأَو لالّضلا لها ةسلاجم ْنِم ريذحتلا هيف هيف اهو 0ٍٗ اکج

 ءمهيتک ةَءاَرق و ممالک ىلإ عامتسالاو ا و مهتسلاجُم و َءاَوُمألا
 م2 مو م

 نآلا اذه لمعي يلا ا هللاو ؛روُمُألا ِهذَه نع ٍداعتب الاي َكِيلَع

 00 ام رخآ ىَلِإ سالا يف كش هلو مو لکم +077

 نأ يِرَحف وعدي باص بح نم : : ضايع يع نب لْيَضُفلا لوق - 0

 هتاف «ةرفكم عدا تئاك اإ اصوُصُخ دیش دیو اُم لمع لا طظ

 باب نِم اذٰھو ا م مُهرفكو مهكرشو مهمالك ُنيِمِحَتَسَي دق

 ُناَسْنِإلاَف ءال ؛ راي ال هنأ نظي وأ هيفي ْبَجْحُي ال ناسلإلاف ءِریِذْحّنلا
 ل

00 
 ,رسب

١ 



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 باص عم َسَْلَج ْنَم» : هلل ُهَمِحَر  ٍضاّيِع نب لّيضفلا لوق ٦-
 و م٤٤ ہہ ے1 ھ٤ ے1 ےہ
 00 اد ءقْیرطلا يف یّتح ہوِرْیغ قرط يف جف ءقیرط يف ٍةعدي

 نوري ءرفسلا يِفو قيِرطلا يف ْمُهْبِحاَصُت الو ey بهذ ال قيرط

 سس

 EE تاک کا ترا رول َكييلَع

 3 و #



 ےس يناثلا ءزجلا

 مظَع نمد : ضایع نب ؛ ُلْيِضفلا َلاَقَو :هللا ُهَمِحَر فلولا لاق

 ؛ عولتبم وجو يف مست نمو تا مذَه ىلع اعا دق ٍةعدي بجاص

 نم ُهَتَعَیِرِك جوز نمو ل دمحم ىلع لجو رع هللا لزا امي فَحَتسا دقف

 للا َنِم طخَس يف لري مل عِدتبم ةّراَتَج عي ْنَمَو ءاَهَمِحَر مطق قف عقب

 (عجري ىّتَح

 ٍةَعْدِي باص عم َسَْلَج نم : ۔هللا هَمِحَر ضايع نب ُلْیَضْفلا لاو
 ۰م معلا هئرَو

 ۔ ھ2 مال یو ى Ey سا ع ممم ٠

 عم لکا الو ينارصلو يدوي د عم لكأ» : ضايع نب ليضفلا َلاَقَو

 ۔''بایراح نم نصح عذب باص َنْيبَو ينيب نوک نأ بِحأَو « عواتبم

4 

 ضب ” هلأ لجرلا : نِ هللا َمِلَع اذإو : ضايع نب ليضفلا َلاَقَو

 ب گا بحاَص کي الر ُهَلَمَع لق ْنِإَو هل رغ ؛ ةعدي ِبجاصِل

 هللا لَم ڈی وجا ن ووجوب ضرْعَأ ْنَمَو اقان لإ ٍةَعْدِي باص

 ناه ْنَمَو «ِربكألا عّرفلا موي هللا هم ةد باص ره َرَھَكلا نَمَو «ًاناَمْيإ هبل

 نيعبرألا يِف يئاطلا حوقفلا وُبأَو ء(۱۳۰/۸)ءایلوألا ةيلح يف ميعن وُبَأ :ہٌّوْحنب هاَوَر )١(
 /۱٦( ص)سیلبإ سیبلت يِف يزوجلا نباو ء(۸۷ -٦۸/ص)

 وُبو ؛(۲۷۳مقر۱۳۹/۱)يئاكلاللاو (١1مقر4 ١5 -١/٤١٦)ةسلاج ا يف يرونيدلا ُءاَوَر )٢(
 ..(۸۷ -٦۸/ص)نیعبرألا يف يئاطلا حوتفلا

 مقر)ةنابإلا يِف ةطب نباو ء(١٣۱۱مقر۸٦٣/ ٤)يئاکلاللاو ء(۱۰۳/۸)ةیلح ا يف ميعن وُبَأ ُهاَوَر (۳)

 1١(. 48مقرا4/:177-1)مالكلا مذ يِف يوربلاو ءهضعبب (۰

 u ا جچةچچجچمےسس



 ت ن چوس يراهيربلا مامإلل سلا حرش ىلع تاقیلعتلاب يراقلا فاحتإ <

 نم تس

 يف ةَعْدِ اص نكت الف «ةَجَرَد هلأ ةا يف هلا همر وعدي باص
 "ادب هللا

 محم ایل ىَلع مَلسَو هللا یو لا لاو ی 3 تر ما مو

 کک

8 
 م6

: ۱ 

 عدي باص مظَع نم : : هلا هَمِحَر ضايع نب ؛ ليشمل لوق ١-

 تْعَجَش ادا , مالسولا ديض ةعدبلا نأ ۽ السلا م ْدَه ىَلَع َناَعأ دَقف

 يه ةا , هلا وه مالسإلا أل ء مالمإلا مذَه ىّلَع تعا ذقف عيا
 « عدبلا َلْهَأ َمُظَعَي ال نأ ناَسْنإلا ىلع ْبِجاَولاَف "قبس امك :مالسإلا

 راكلا حذم نم ا نو «مهبلع يني الو «مُهَحَدْمي الو

 ا

 یا مدت احم مُهْنأَو مِهْیَلَع ِءاَکلاَو ؛ ىَّراَصنلاَو دوهيلاو

 امو ؛ فلتثا اهنم فراعت امف ء ةدنج دونج حاورألا» : : ظفلب (5 57مقر)ةنابإلا يِف ةطب نبا هاور )١(
 هاورو ؛؛قافنلا نم الإ ۃعدب بحاص لاي ةنس بحاص نوکی نأ نكمي الو « فلتخا اهنم رکانت
 نع لکآ نأ نم يلإ بحأ ينارصنلاو يدوهيلا دنع لكآ نأل» : ظفلب (۱۰۳/۸)ةیلح ا يف ميعن وبأ
 يب یدتقا ةعدب بحاص دنع تلكأ اذإو «يب ىدتقي ال امهدنع تلكأ اذإ ينإف ؛ةعدب بحاص

 نمریخ ةنس يف ليلق لمعو «ديدح نم نصح ةعدب بحاص نيبو ينيب نوكي نأ بحأ ؛ سائل

 بحاص ىلإ سلج نمو «ةمكحلا طعي مل ةعدب بحاص عم سلج نمو ؛ةعدب بحاص لمع
 نمف ءّيَلِإ سلجت الو ‹«كرمأ يف هرواشت الو «كنيد ىلع ُهْنم د ال ةعدپ بحاصو «هرذحاف ةعدب

 توجر ةعدب بحاصل ضغبم هنأ لجر نم هللا ملع اذإو «ىمعلا لجو زع هللا هثرو هيلإ سلج

 بحاصو «ريخ لک ضرعي ةنسلا بحاص نأل هَل وجرأ ىنإف ؛هلمع ّلَق نإو هل هللا رفغي نأ
 .«هلمع رثك نإو لمع هللا ىلإ هل عفتري ال ةعدبلا

 (۰/۱٥)قبس ام رظنا (۲)

 )ا -ےسىس



 دا نم اتم قول وت اتر ىلإ: نورا مو نونلكتم ااو ور طے 6 ee 2 َ مس 2 7 و عل رس رس ا موج مهن ل 7 2ج َ

 .هللاي ُداّیِعلاَو قافّتلا
erھم و وڳ م “6 يا 5 مد وے ہے مع اه مه مم  

 رع هللا َلَرْنَأ امی فَحَتسا دقق « علتبم هجو يف مسن نَمو» : هلوق

 ٍدَّمَحُم ىلع هللا َلَزْنَأ امل ْفِلاَخُم عدلا ّنأل ؛ يل محم ىلع لجو ى ت ہو ےہ ےس 7 2 2 2 0ص م ص
 1۸ 5 2 e E رات اگ 0 هام سات سے <

 باتکلا يِف ءاج ام فلاَخ دق نوكي ُهّنإف هعم اطيسبْنم ہھجو يف مسِبَت اداف
oّنأل مُهْنَع ىلا مَدَعَو مُهلَع ِداَيْبالاَو مهضْْبو مِهِرْجَه ْنِم سلاو ټ سہ  

 .مُھَعَم طاسيئالاو ىضّرلا ىَلَع لذي َماَسِيبالا

 ىلَع بجاولا اَمر َمّطَق ذقف عتب نِ همير جور ْنَمَو» : هلو
 اهل َراَتْخَي نأ اھجاکی َدَفَع ىّلَوَتُي ْنَم وأ تخ وأ تلی : ةيلوُم ُهَدْنِع ْنَم
 نإ وجور ُهَتئاَمأو هند ٌنوضْرَت ْنَم مكاكأ اذِإ » :يلاَق حاصلا َءفكلا

 كيوم حتت مل اإ يك داسو ضرألا يف كثف كَ اون مَ
 لهُ نِ داو اَهُجّوَرََي ٿْيَح ريك داَسَف لْصْحَي ہتئاَمَو هيد يف يِضْرْلا
 .كِلَذ يف بَبّسلا َتْنَأ ُنوُكَتَو «ُهَعَم لطف عدبلا لْهَأ ْنِم وأ قال

 «عجري ىَتح وللا نِ طس يف لري مل عراب ةَرانَج حي ْنَمَو» : لاق
 باذعلاو ْبَضَقلا ُمهْيَلَع ُلِزْنَي مُهّنَأل ؛ َمُهَرِئاَتَج ْبِحاَصُت ال اوثاَم اذإ

 o در ع 4

 .مهباصأ ام مكبرصُيو

 مصاع يبأ نباو ؛(7١1مقر١/17)ىنكلا يف ٗيِراَخْبلاو 1((7/١2)هخيرات یِف نيعم نبا ُهاَوَر(١)

 ىنكلا يِف يبالودلاو ء(٥۱۰۸مقر۳/٥۳۹)هِبَنُس يِف ٌيِِعْرْتلاو ء(٢/۱٥۳)یناثماو داحآلا يف

 «بيرغ نسح ٌُثيِدَح» : ٌيِذِمْرُتلا لاق ء(۹٥۱مقر ۷۰ /۱)

 ےس یو سے



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ

EAةكرو عدی باص ّعّم َسْلَج ْنَم» : : ضايع نب ِلْیَضْفلا لوق  

 .بلقلا ىَمَعَو «ةَريصبلا يف ىَمَحلا يزعي «ىمحلا

 لکا الو ينارصتِو يِدوُهَي مَم لكا : ضايع نب ٍلْيْضُفلا لوق ۳

 ةد لهو نيد ُبِحاّص ُهّنأ فورم يناراصّلاو يوما نال ؛ عراتبم عم

 «مالسإلا يعدي هاف عربا نُ بالا لْهأ ا م وهو ءائييِدِل ٍةفِلاَخُم

 نار أ يدو فرشتو «مالئإلا يع الذينَ ا يدوُهيلا

IIS 
 .ٍةَواَدَعلاِي حرصمل ا َوُدَعلا رطح ْنِم دش هرطخو سلا

 ليد ْنِم نصح وعذب بجاّص نيبو ينيب نوكي نأ بجأو» : ُهلْوَق
 3 مو

e 

 : بجاّصل ضم هلآ لُجّرلا نم هلا ْمِلَع اذإو : : لّيضفلا لوق
 ا m2 01 وك

 ِلْحأل ءالولا ؛ ءاَربلاو ِءالولا نم اذه نأل ؛ لمع لق ْنِإَو هَل رغ عٍةعدي

 .ةديقحلا لوصأ ْنِم م لصأ اذه « هللا ءادغأ نِ ُءاَربلاَو ,ناميإلا
۴ 

 لاما اإ اق امن الإ ٍةَعْدِي بح اص ملام ولس ُبحاَص رکی الو» : لوق

 .قافثلا َنِم ٌعْوُن اذهف ةَعدبلا باص ٍةّئسلا بحاص

 دسم ١ ےہ 0

 تپ

 هلق هللا لَم ءةعذي باص ْنَع ههجَوب َضَرْعَأ ْنَمَو» :ُهلؤق
 ,ءاربلا نم اذه نأ ؛ ءاناَميِ

 م ؛ربکألا عّرفلا موي هللا هللا هتم ةعدب بجاص رھتنا نمو : : هلو

 ٠ ؛ةَماَیقلا موي ِهيِزاَجُي ۔ الَعَو لج هللا نف هلع رَكََْو ءمالکلاب ُهَرِهَتلا

 ب ب7739 ےس ےس



 هحدمو هيلع ینا اذإ امأ ءركذملا ركنا هال ؛ نّسحلا ِءاَرْجلاي ربكألا عّرفلا وم ممم تھکے سوت ے هك ا مكسمل ه٤ و

 .هللا ءادع أ ٍةالاوم رمو ؛قاَفَنلا َنِم اه نإ

 «ةَجرَد ةئای كا يف هللا هع ةعفر «ةعدپ َبجاَص َناَهَأ ْنَمو» : ُهلوق

 عاونأ نِم كلذ رعي وأ حدا وأ سيلجملاب عدبلا له م اًركِإ ْمَدَع بجاولا

 ءالولا َنِم اًضْيَأ اَذَهَو ءمُهَئاَمَأ هللا أل ؛ ؛ مُهُتاَهِإ بجاولا ءما َركإلا

0 

 الو عّدبلا ةَبئاَجُم َكيَلَع «ادبأ وللا يف ٍةَحْدِي بِحاَص نكت الق» :ُهلوَق
 كيت ةّنس ىَلَعَو كنيد ىلع ظِفاَحُت نأ لجأ نم ادب اهْيِف َلَهاَسَتت

 نئ ون



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔



 همس يناثلا ءرجلا

 کل ےس ےس

 ةمتاخلا
 س

 ٍةَعامَجلاَو سلا له نما وا باتِکلا اذه "رم اًئدفتَسا دق لق

 انأَرق امي انَعْفتو ِءاَرجلا َرْيَخ ُهَفلَوُم هللا ىَرَجَف ِةَديِفْلاَو ِةَعفاَّنلا اًياَصّولا نيَو

 تو ۶ ۵۹

 الَعَو لج ۔ هللا َلَأٴسَت :قيِلْعَتلا اَدَه جارْخِإ ىَلَع مِئاقا لاق

 ءءاَزجلا رْیَخ هللا ُهظْیَح نازْوُفلا نارو نب حلاص /اًنخيش يزجي

 نأو «ةعمس رم هپ هب حليو ةي يوي ناو ؛واشَرَو ىد ما هلع
2 

 0 ٤ اھ یہا

 هتيب لهأو ؛ هييرذو ِهيِدِلاَوِلَو هل رفعي
 رف شح ولا دخل موب يف كالا قياده ی ھتنا

 a 2 .ةكرابملا ولا و ةَرجِهلا نم َنيِرشِعَو نامو ٍةئامعَبرَأَو هفلأ ٍماَعِل رفَص



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س



 عجارملاو رداصملا سرهف

: قيقحت .ينابيشلا ركب وبأ كاحضلا نب ورمع نب دمحأ :فيلأت ء يناثملاو داحآلا
 .د 

 .ه١١4١ماع ١ط.ضايرلا - ةيارلا راد/ط.ةرباوجلا دمحأ لصيف مساب

 يناقروجلا ميهاربإ نب نيسحلا ظفاحلا :فيلأت ريهاشملاو حاحصلاو ريكانملاو ليطابألا

 -عیزوتلاو رشنلل يعيمصلا راد/ ط يئاويرفلا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع : قيقحت

 ھ١١٢٠ ٣ط ضایرلا

 دیبع هللا دبع يبأ :فيلأت «ةمومذملا قرفلا ةبناجمو ةیجانلا ةقرفلا ةعيرش نع ةنابإلا

 ةيدوعسلا - رشدلل ةيارلا راد :رشنلا راد «يلبنحلا يربكعلا ةطب نب دمحم نب هللا

 ديلو «لباولا فسويو «.يبويثألا مدآ هللا دبع نامثعو « يطعم ناسعن اضر : : قيقحت

 .رصنلا وبأ
 a ةَمالَعلا خيشلا : :فيلأت .ةعاسلا طارشأو محالملاو نتفلا يف ءاج امب ةعاّمجلا فاحتإ
 .ضايرلا . .يعيمصلا راد عبط . يرجیوتلا هللادبع نب دومح

 راد ؛دمح وبأ يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللا دبع :فيلأت ءولعلا ةفص تابثإ

 دبع ردب :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ء١٤٣۱ - تيوكلا - ةيفلسلا رادلا :رشنلا

 .ردبلا هللا

 ةبتكم .ط يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ءایض :فيلأت ةراتخملا ثيداحألا
 . اط شيهد نب كلملا دبع :ت ةمركملا ةكم ةثيدحلا ةضهنلا

 راد :رشنلا راد «يبرعلا نبا هللا دبع نب دمحم ركب يبأ :فيلأت «نآرقلا ماكحأ

 .اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت «نانبل - رشنلاو ةعابطلل ركفلا
 دمحم وبأ يسلدنألا مزح نب دمحأ نب يلع :فيلأت ءماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 ىلوألا :ةعبطلا ء١٤٥۱ - ةرهاقلا - ثيدحلا راد :رشنلا راد

 نب هللا دبع نب فسوي رمع ا :فيلأت ؛ راصمألا ءاھقف بهاذمل عماج ا راکذتسالا

 راد/ ط .ضوعم يلع دمحم -اطع دمحم ملاس :قيقحت ؛ يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع

 .م١١١5ماع ١ط .توريب -ةيملعلا بتكلا

 قسیقحت يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأ :فيلأت تافصلاو ءامسألا

 ۱ .ةدجب يداوسلا ةبتکم.ط.يدشاح ا



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔

 راد.ط ينالقسعلا يلع نب دمحأ ظفاحلا :فيلأت ةباحصلا ءامسأ زييمت يف ةباصإلا

 ھ١٢۱٥ ١ط توريب -ليجلا

 / ط.اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت .اًينُدلا يبأ نب ركب وبأ :فيلأت .لاملا حالصإ
 ه١5١ ماع ١ط.ةيفاقثلا بتکلا ةسسؤم
 ؛«ثيدحلا باحصأو فلسلا بهذم ىلع داشرلا ليبس ىلإ ةيادبلاو داقتعالا
 - توريب - ةديدجلا قافآلا راد :رشنلا راد «ىقهيبلا نيسحلا نب دمحأ :فيلأت
 .بتاكلا ماصع دمحأ :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ء۱

 يبأ نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع يبأ :فيلأت «نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ
 - توريب - ليجلا راد :رشنلا راد ؛یقشمدلا ىعرزلا دعس نب بويأ نب ركب

 ۱ .دعس فوؤرلا دبع هط :قيقحت ء۲۳
 ؛يناعمسلا يميمتلا روصنم نبا دمحم نب ميركلا دبع ديعس يبأ :فيلأت «باسنألا

 هللا دبع :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ؛م1948 - توريب - ركفلا راد :رشنلا راد

 يدورابلا رمع
 .٦ط توريب ةيملعلا بتکلا راد /ط ريثك نب ليعامسإ نب دمحم :فيلأت ةياهنلاو ةیادبلا
 -يبرعلا دئارلا راد/ط يبطرقلا حاضو نب دمحم :فيلأت اهنع يهنلاو عدبلا

 ھ١٤۱ ۲ماع ٢ط توريب

 دمحأ مالسإلا خيش : فيلأت «ةينطابلاو ةطمارقلاو ةفسلفتملا ىلع درلا يف داترملا ةيغب
 :قيقحت ه١ 5٠ 8ماع١ط مكحلاو مولعلا ةبتكم/ ط .ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب
 .شيودلا

 يرمدت رمع : قيقحت يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم :فيلأت مالسإلا خیرات

 ١ط توريب -بتكلا ملاع/ط

 ةيملعلا بتكلا راد يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ :فيلأت دادغب خيرات
 ١ط توريب

 .توريب -ركفلا راد/ ط يراخبلا ليعامسإ نب دمحم :فيلأت ريبكلا خيراتلا
 ٠٤٤١ ماع ١ط.توتلش دمحم ميهف :قيقحت .ةبش نبا :فيلأت ةرونملا ةنيدملا خيرات
 توريب -ركفلا راد/ط ركاسع نبا مساقلا يبأ هللا ةبه :فيلأت قشمد ةنيدم خيرات
 ١ط

 مالل شل



 يناثلا ءزسجلا

 : رشنلا راد "لشحب'ب فورعملا « يطساولا زازرلا لهس نب ملسأ :فيلأت ءطساو خيرات ٭
 .داوع سيكروك :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ء١٤٢۱ - توريب - بتکلا ملاع

 :رشنلا راد ءايركز وبأ نيعم نب ىيحي :فيلأت ء(يرودلا ةياور) نيعم نبا خيرات «©
 ۔ ۱۳۹۹ - ةمركملاةكم - ىمالسإلا ثارتلا ءايحإو ىملعلا ثحبلا زكرم
 ا رر دمع محاد : قيقحت :ىلوألا :ةعبطلا ء۹

 : قيقحت يناهبصألل دمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأ :فيلأت بيهرتلاو بيغرتلا ٭

 .توريب ۔ةیعابطلا تامدخلا ةسسؤم/ ط لولغز ديعسلا دمحم

 نيدلا سمش ميهاربإ :قيقحت يرذنملا ميظعلا دبع :فيلأت بيهرتلاو بيغرتلا ©
 ھ۷١٢۱ ١ ط توريب ةيملعلا بتكلا راد/ ط

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ ظفاحلا :فيلأت «يراخبلا حيحص ىلع قيلعتلا قيلغت ©

 بتكلم. ط .يقزقلا ىسوم نمحرلا دبع ديعس :قيقحت «ينالقسعلا رجح
 ھ١٤٢٥ ماع ١ط .ندرألا -نامع «توريب اا ‹«يمالسإلا

eراد/ ط يزارلا سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع :فيلأت متاح يبأ نبا ریسفت  

 ١ط توريب -ركفلا

 ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأ :فيلأت لیزلتلا ملاعم : ىمسملا يوغبلا ريسفت ٭
 .ضايرلا -ةبيط راد.ط .يوغبلا

 توريب -ركفلا راد/ ط يربطلا ريرج نب دمحم : فيلأت يربطلا ريسفت ©

 راد ءادفلا وبأ يقشمدلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ : فيلأت « ميظعلا نآرقلا ريسفت
 ٠٤١١ - توريب - ركفلا راد :رشنلا

 - ديشرلا راد.ط.ىنالقسعلا رجح نبا دمحأ ظفاح ا :فيلأت بيذهتلا بيرقت ٭

 ةماوع دمحم :قيقحت ءیلوألا :ةعبطلا ء ٠٤١١ - ۱۹۸٦۱١ - ايروس

 يليمجلا ديسلا :قيقحت . يزوجلا نبا نمحرلا دبع جرفلا يبأ : فيلأت سيلبإ سيبلت ٭

 ٣ط توريب - يبرعلا باتکلا راد/ ط

 نب فسوی رمع يبأ ظفاح ا :فيلأت ديناسألاو يناعملا نم أطوملا هنمضت ام ديهمتلا ٭

 ةيبرغملا فاقوألا ةرازو/ ط نیققح او نيثحابلا نم ةعامج : قیقحت يرمنلا ربلا دبع
 ھ۷

 بیس سس ز زؤ ز 00



 يراهيربلا مامإلل ۃنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 يدابلا دبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش :فيلأت ء قيلعتلا ثيداحأ قيقحت حيقنت ٭
 ؛ىلوألا :ةعبطلا ءم1948 - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد ءيلبنح لا

 نابعش حلاص نميأ :قیقحت
 ركاش دومحم :قيقحت يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأ :فيلأت راثآلا بيذهت ٭

 .ھ١٤٢٥ماع رصم -يندملا ةعبطم/ ط

 دمحأ :فيلأت «ميقلا نبا مامإلا ةديصق حرش يف دعاوقلا حيحصتو دصاقملا حيضوت ٭
 2١5١05 - توريب - يمالسإلا بتکلا :رشنلا راد :یسیع نب ميهاربإ نب
 شيواشلا ريهز : قيقحت «ةثلاثلا : ةعبطلا

 یتا : قیقحت .يرمنلا ربلا دبع نب فسوي ظفاح لا : فیلأت ؛هلضفو ملعلا نايب عماج ©

 يزوجلا نبا راد.ط .يريهزلا هودنم نب نسح لابشألا

 نمحرلا بیبح :قيقحت قازرلا دبع فنصم عم قحلم دشار نب رمعمل عماجلا ٭
 .ه5١ "ماع ط. توريبح يمالسإلا بتكملا/ ط يمظعألا

 دبع وبأ يعرزلا بويأ ركب يبأ نب دمحم :فيلأت «حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح ٭
 توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد « هللا

 عیہر خيشلا نب دمحمد : : قيقحت .يناهبصألا ةنسلا ماوق .ةجحما نايب يِف ةجحلا ٠
 .ه١41١ ماع ١ط.ةيارلا راد/ ط.ميحر وبأ دمحو۔يلخدلا

 يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ :فيلأت ءایفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ©
 ھ٥١٤۱ ماع٤ط توريب -يبرعلا باتكلا راد/ ط

 - ركفلا راد/ط يطويسلا نيدلا لالج :فيلأت روثأملاب ريسفتلا يف روشنملا ردلا ٭
 .ه09٠15 ٢ط توريب

 ميلحلا دبع نب مالسلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت :فيلأت «لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد ٭
 ه7١5١ - توريب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد «ةيميت نب مالسلا دبع نب

 نُمحّرلا دبع فيطللا دبع :قيقحت ء ء۷ -
 دمحم نب هللادبع ليعامسإ يبأ ظفاحلا مالسإلا حيش :فيلأت .هلهأو مالكلا مذ ©

 .ةنيدملا -ءابرغلا ةبتكم.ط.يراصنألا نامثع نب هللادبع : قيقحت .يورہلا ي راصنألا
 ء٦٦۱۹ - يزوجلا نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ :فيلأت «ىوهلا مذ ٭

 دحاولا دبع ىفطصم : قیقحت

 سا ياما. ل ب



 نسحلا نب دومح نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا بحم :فيلأت ءدادغب خيرات ليذ ٭
 توريب / نانبل - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد ء يدادغبلا راجنلا نباب فورحملا

 .ردبلا ردب : قيقحت .يمرادلا ديعس نب نامثع :فيلأت . ةیمھج ا ىلع درلا
 دمحم :قيقحت .ينابيشلا لبنح نب دمحأ ُماّمإلا :فيلأت .ةيمهجلاو ةقدانزلا ىَلَع درلا
 ءه197١”ماع.ةرهاقلا - ةيفلسلا ةعبطملا/ ط .دشار نسح

 ‹ يتوهبلا سيردإ نب سنوي نب روصنم :فيلأت «عنقتسملا داز حرش عبرملا ضورلا ٭
 ۱۳۹۰ > ضايرلا - ةئیدح ا ضايرلا ةبتكم :رشنلا راد

 فرش نب ىبحي ايركز يبأ ةمالعلا : فيلأت :نیلسرم ا ديس مالك نم نيحلاصلا ضاير ٭

 .ھ١٤٤٢ماع ٣ط .توريب -ركفلا راد/ط ؛يوونلا

 . ةيزوجلا ميق ميق نبا دمحم مالسإلا خيش ةمالعلا :فيلأت دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ٭

 .توريب -ةلاسرلا ةسسؤم/ عبط طوؤانرألا بيعشو رداقلا دبع : قيقحت

 نمحرلا بيبح :قيقحت .يوزرملا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع :فيلأت ءدهزلا ٭
 .توريب -ةيملعلا بتكلا راد :/ط ىمظعألا

 -رادلا ةبتكم/ ط.يئاويرفلا ْنَمْحَرِلاُّبَع : : قيقحت .حارجلا نب عيكو : :فيلأت ءدهزلا ©
 .ه٠5١ ةماع ١ط.ةنيدملا

 ديعس دمحم .د :قيقحت «ينابيشلا لبنح نب دمحأ نب هللا دبع :فيلأت ءةنسلا ٭
 .ه٠5١”ماع ١ط .مامدلا -ميقلا نبا راد /ط .يناطحقلا

 :قیقحت ينابيشلا مصاع يبأ نب مصاع نب ورمع نب دمحأ ركب يبأ :فيلأت ةنسلا ٭
 اط توریب -يمالسإلا بتكملا /ط ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا
 .ضايرلا -يعيمصلا راد.ط .ةرباوجلا لصيف مساب.د قيقحتو .ه١٠5١ ماع
 .يليصبلا هللادبع.د : قیقحت .يزورملا رصن نب دمحم مامإلا : فيلأت .ةنسلا

 يیحم :قيقحت يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ :فيلأت دواد يبأ ننس

 .توريب -ركفلا راد /ط ديمحلا دبع نيدلا

 ركاش دمحأ :قيقحت يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ :فيلأت يذمرتلا ننس ٭
 .(خيرات نودب) توريب -ثارتلا ءايحإ راد/ط نيرخآو

 : قيقحت ‹ ينطقرادلا نسحلا يبأ رمع نب يلع ظفاحلا :فيلأت «ينطقرادلا ننس ٭
 ھ٦۱۳۸ ماع توريب - ةفرعلا راد/ط .يندملا ينامب مشاه هللا دبع ديسلا

 صو 33



 يراهيربلا مامإلل ئسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتتإ س

 :قيقحت يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم يبأ ظفاحلا :فيلأت يمرادلا ننس ٭
 توريب -يبرعلا باتكلا راد/ط يلرمز زاوفو يملعلا عبسلا دلاخ
 ھ٠ ۷ماع١ط

 ضايرلا - يميصعلا راد .ط «روصنم نب ديعس :فيلأت «روصنم نب ديعس ننس ٭

 .ديمح لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دعس .د :قيقحت ١ط - 2١51١5

 سلجم ةعبطم/ ط يقهيبلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأ :فيلأت يقهيبلل ىربكلا نئسلا ©

 . ركفلا راد ريوصت ھ٣٤۱۳ ماع ١ط دنبلا -ةيماظنلا فراعملا ةرئاد

 : قيقحت يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع يبأ :فيلأت يئاسنلل یربکلا ننسلا ©
 ط توريب ةيملعلا بتكلا راد/ط يورسك ديسو يرادنبلا رافغلا دبع.د

 .ه١١41١ماعا
 دمحم :قيقحت ؛ ينیوزقلا هجام نب ديزي نب دمحم ظفاحلا :فيلأت «هجام نبا ننس ٭

 .توريب - ركفلا راد/ ط .يقابلا دبع داؤف
 بيعش :قيقحت يبهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش :فيلأت ءالبنلا مالعأ ريس ٠

 .ھ١٤٤٢۱ماع۹ط توریب -ةلاسرلا ةسسؤم/ط نيرخآو طؤؤانرألا
 ؛ةباحصلا عامجإو ةنسلاو باتکلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٠

 ةبيط راد :رشنلا راد ءمساقلا يبأ يئاكلاللا روصنم نب نسح ا نب هللا ةبه : فيلأت
 نادمح دعس دمحأ .د :قيقحت « ۲ - ضايرلا -

 :قيقحت يوغبلا ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم يبأ ةنسلا ييحم :فيلأت ةنسلا حرش ٭

 توريب -يمالسإلا بستکلا/ط شيواشلا ريهزو طؤؤانرألا بیعش
 . ھ١٤٤٥ ماع ٢ط

 بتکلا :رشنلا راد «يفنحلا زعلا يبأ نبا :فيلأت ؛ةيواحطلا ةديقعلا حرش ٭

 بيعش :قيقحتو «ةعبارلا :ةعبطلا ء۱۳۹۱ - توريب - يمالسإلا
 .ةلاسرلا ةسسؤم/ ط.طوؤانرألا

 دمحم يلع : قیقحت .كلام نب نيدلا لامج :فيلأت .كلام نبال ةیفاشلا ةيفاكلا حرش ٭
 ٢٠٠٥ماع١ط . ةيملعلا بتكلا راد/ط .دوجوملا دبع دمحأ لداعو ضوعم

 يفنحلا يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ :فيلأت راثآلا لكشم حرش ٭
 .ه516١ ماع ١ط توريب -ةلاسرلا ةسسؤم/ ط طوؤانرألا بيعش : قيقحت

 موو سس سس



 يفنح ا يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج يبأ :فيلأت راثآلا يناعم حرش ٭

 .ھ۱۳۹۹ماع ١ط توريب ةیملعلا بتكلا راد/ط . راجنلا يرهز دمحم : قيقحت

 : قيقحت يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ :فيلأت ثيدحلا باحصأ فرش ٭
 . ١ط ةرهاقلا -ةيميت نبأ ةبتكم/ ط ميلس معنملا دبع ورمع

 ينويسب دمحم :قيقحت يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ىبأ :فيلأت ناميإلا بعش ٭

 .ه١41١ماع١ط توريب ةيملعلا بتكلا راد/ط لولغز
 ىفطصم .د :قيقحت يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا :فيلأت يراخبلا حيحص ٠

 .ھ٤١٤٢۱ماع ٣ط توريب -ةماميلا -ريثك نبا راد/ط اغبلا

 بيعش :قیقحت .نابلب نبا بيترت .يتسبلا نابح نب دمحم ظفاحلل نابح نبا حيحص ٭
 ١515 ماع١ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم .ط طوؤانرألا

 يملسلا ةميزخ نبا قاحسإ نب دمحم ظفاحلا ةمئألا مامإ :فيلأت ةيزخ نبا حيحص ٭
 توريب -يمالسإلا بتکلا/ ط يمظعألا ىفطصم دمحم :قيقحت يروباسينلا

 ه79١ماعاط

 داؤف دمحم :قيقحت يروباسينلا يريشقلا جاجح ا نب ملسم :فيلأت ملسم حيحص ٭

 : .(خيرات نودب)توريب -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد/ط يقابلا دبع

 ايندلا يبأ نبا ديبع نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ : فيلأت ناسللا بادآو تمصلا ٭

 ء١٤٢۱ - توريب - يبرعلا باتكلا راد :رشنلا راد ‹يدادغبلا يشرقلا

 ينيوح ا قاحسإ وبأ :قيقحت «ىلوألا : ةعبطلا
 -ةفرعملا راد/ط ىلعي يبأ نب دمحم نا يبأ يضاقلا : فيلأت ةلبانحلا تاقبط ٭

 .(خيرات نودب) توريب
 سابع ناسحإ : قيقحت يرهزلا دعس نب دمحم ظفاحلا :فيلأت ىربكلا تاقبطلا ©

 .(خیرات نودب) توريب -رداص راد/ط

 نمحرلادبع ليعامسإ يبأ مالسإلا خيش :فيلأت .ثيدحلا باحصأ فلسلا ةديقع ٭
 .تيوكلا -ةيفلسلا رادلا.ط .ردبلا ردب : قيقحت .ىنوباصلا ليعامسإ نب

 .ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ مالُسِإلا حش :فيلأت ءةیطساولا ةديقعلا ٭
 ءاتفإلاو ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا / ط.عنام نب زيزعلا دبع نب دمحم : قیقحت

 .ه7١5١ماعا7ط.ضايرلا-



 يراهيربلا مامإلل ةنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 بيترت- يذمرتلا ىسيع نب دمحم ىسيع يبأ ظفاحلا :فيلأت ریبکلا يذمرتلا للع ٭
 توريب -بتكلا ملاع/ط هئالمزو يئارماسلا يحبص : قيقحت .يضاقلا بلاط يبأ

 .ه١ 5٠ 9ماع ۱ط
 فورعملا يزارلا سيردأ نب دمحم نب نمحرلا دبع ظفاحلا :فيلأت ثيدحلا للع ٭

 .ه0٠5١ماع توريب ةفرعملا راد/ ط بيطخلا نيدلا بحم :قیقحت متاح يبأ نباب

 يفلسلا نمحرلا ظوفح : قيقحت ينطقرادلا رمع نب يلع :فيلأت ينطقرادلل للعلا ©
 ١5٠ هماع ١ط ضايرلا -ةبيط راد/ط

 «ينيعلا دمحأ نب دومح نيدلا ردب :فيلأت «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ٠

 توريب ¬ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :رشنلا راد

 -خيشلا لآ فيطللا دبع نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس لئاسرو ىواتف ٠
 ةمركملا ةكم -ةموكحلا ةعبطم . مساق نب نمحرلا دبع نب دمحم قيقحتو بيترتو

 .ھ۱۳۹۹ماع
 :قیقحت ينالقسعلا رجح نبا ظفاح ا :فيلأت يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ©

 توريب- ةفرعملا راد/ريوصت بيطخلا نيدلا بحمو يقابلا دبع داؤف دمحم
 .ھ۱۳۷۹ماع

 -ناكيبعلا ةبتكم/ ط.نابغلا هللادبع نب دّمَحُم .د :فيلأت .هظنامثع لتقم ةنتف ©
 .ضايرلا

 دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع :فيلأت «ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا ©
 م۱۹۷۷ماع۲ط,توریب - ةديدجلا قافآلا راد :ط ءروصنم وبأ يدادغبلا

 مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع :فيلأت «لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ٭
 .ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم :رشنلا راد ؛دمح وبأ يرهاطلا

 راد «يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب يبأ : :فيلأت «هقفتملا و هيقفلا ©
 ىبأ :قيقحت «ةيناثلا :ةعبطلا ھ١٤٢۱ - ةيدوعسلا - يزوجلا نبا راد :رشنلا
 ۱ .يزارغلا فسوي نب لداع نمحرلا دبع

 دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ :فيلأت ؛خيراتلا يف لماكلا ٭
 ھ١٤٢۱ - توریب - ةيملعلا بتكلا راد :رشنلا راد «ينابيشلا ميركلا
 يضاقلا هللا دبع :قيقحت ء٢ط : ةعبطلا

 اال



 ییحی :قيقحت يناجرجلا يدع نب دمحأ ظفاح ا :فيلأت لاجرلا ءافعض يف لماكلا ©
 .ه9٠5١ماع ٣ط توريب -ركفلا راد/ط يوازغ

 - ةفرعملا راد/ ط .مألا يعفاشلا سيردإ نب دمحم ددجملا مامإلا :فيلأت مألا باتك ٭
 .ھ۱۳۹۲۳ ماع٢ط .توريب

 دبع نب دمحم مالسإلا خيش :فيلأت ديبعلا ىلع هللا قح وه يذلا دیحوتلا باتك ٭

 .ضايرلا -ءاتفإلا راد/ ط يميمتلا باهولا
 نب دمحم ظفاح ا ةمئألا مامإ : فيلأت .لجو زع برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك ٭

 ةبتكم/ ط .ناوهشلا زیزعلادبع .د :قیقحت يروباسينلا یملسلا ةميزخ نبا قاحسإ

 ` .ضايرلا -دشرلا
 هللادبع.د .قيقحت .يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب ىبأ :فيلأت .ةعيرشلا باتك ٭

 ھ١٤٤٥ ماع .٢ط .نطولا راد.ط .يجيمدلا
 يبأب فورعملا يناهبصألا نايح نبا دمحم نب ہللا دبع ظفاحلا :فيلأت .ةمظعلا باتك ٭

 ١ط ضايرلا -ةمصاعلا راد/ط .يروفكرابملا دمَحُم نب هللا ءاضر : قيقحت .خيشلا
 .ها 5 ١ 8ماع

 نب هللا دبع : قيقحت .يبايرفلا دمحم نب رفعج ركب يبأ ظفاحلا :فيلأت ءردقلا باتك ٭

 .ھ۸٤٢۱ماع ١ط .ةيدوعسلا - فلسلا ءاوضأ/ط .روصنملا دمح
 دومحم :قيقحت يتسبلا نابح نب دمحم متاح يبأ :فيلأت نیثدح ا نم نيحورجملا باتك ٭

 .ھ٦۱۳۹ماع ١ط بلح -يعولا راد/ط دياز ميهاربإ

 بیبح :قيقحت يمثيبلا يلع نيدلا رون :فيلأت رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك ٭
 .١ط توريب -ةلاسرلا ةسسؤم/ ط ىمظعألا نمحرلا

eيبأ :قيقحت ؛ يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب يبأ :فيلأت ءءامسألاو ىنكلا  

 .ه ١57١ ماع١ط .نانبل /توريب - مزح نبا راد /ط يبايرافلا دمحم رظن ةبيتق

 يملعألا ةسسؤم /ط ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا :فيلأت نازيملا ناسل ٭

 ةرئاد :قیقحت ءةشلاثلا :ةعبطلا ء١۱۹۸ - ۱٢٤١ - توريب - تاعوبطملل

 .دنہلا - ةيماظنلا فرعملا

 وبأ يلبنحلا حلفم نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ :فيلأت «عنقملا حرش يف عدبملا ©
 ۱٤١ - توریب - يمالسإلا بتكملا :رشنلا راد «قاحسإ

 ب! مر



 يراهيربلا مامإلل منسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 يرونيدلا دمحم نب ناورم نب دمحأ ركب وبأ :فيلأت «ملعلا رهاوجو ةسلاجلا

 .ه519١ماع ١ط.مزح نبا راد/ ط.ناملس نسح روهشم :قيقحت .يكلاملا يضاقلا
 توريب -يبرعلا باتكلا راد/ط يمثيبلا يلع نيدلا رون :فيلأت دئاوزلا عمجم
 .ھ٢٤٥ماع٣ط

 مساق نب نمحرلا دبع ةمالعلا عمج ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت ىواتفلا عومج
 .ضايرلا -ءاتفإلا راد/ط

 ركب يبأ نب دمحم :فيلأت نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم
 -يبرعلا باتكلا راد/ط يقف دماح دمحم :قيقحت ميقلا نباب فورعلا يعرزلا

 .ھ۱۳۹۳ماع ٢ط توريب
 راد ؛رکب يبأ يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ :فيلأت «ىربكلا ننسلا ىلإ لخدملا
 دمحم .د :قيقحت ء١٤٢۱ - تيوكلا - يمالسإلا باتکلل ءافلخلا راد :رشنلا

 .ىمظعألا نمحرلا ءايض

 نب هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ :فيلأت ءملسم مامإلا حيحص ىلع جرختسملا دنسلا
 بتكلا راد :رشنلا راد ء ىناهبصألا ینارہلا نارهم نب یسوم نب قاحسإ نب دمحأ
 :قيقحت «ىلوألا : ةعبطلا "ھ٦۹ - ھ۷١٤١ - نانيل - توريب - ةيملعلا

 يعفاشلا ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم
 مكاحلا هللادبع يبأ هللادبع نب دمحم :فيلأت «نيحيحصلا ىلع كردتسلا
 - ھ١١٢۱ -توريب - ةيملعلا بتكلا راد :نشنلا راد ؛يروباسينلا

 اطع رداقلا دبع یفطصم : قيقحت ؛یلوألا : ةعبطلا ء۰
 راد «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع :فيلأت «هللا دبع هنبا ةياور لبنح نب دمحأ لئاسم
 ريهز :قیقحت .١ط م۱۹۸۱ ھ١٢۱ - توريب - يمالسإلا بتکلا :رشنلا

 نشيواشلا

 .ه١5١ ؛ماع ١ط قشمد -ثارتلل نومأملا راد/ط

 نودب) قالوب/ ط ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا :فيلأت دمحأ دنسم

 .(خيرات

 م( سس س-



 ثراحلا دنسم دئاوز نع ثحابلا ةيغب : هنم عبط ةماسأ يبأ نبا ثراحلا دنسم

 ةعماجلا/ ط يركابلا دمحأ نيسح.د :قيقحت یمٹیہلا ىلع نيدلا رون :فيلأت

 . ه5١14ماع ١ط ةنيدملا - ةيمالسإلا
 ةبتكم :رشنلا راد ؛يشاشلا بیلک نب مثيبلا ديعس يبأ :فيلأت «يشاشلل دنسملا

 ظوفح .د :قيقحت «ىلوألا :ةعبطلا ء٤٤٣۱ - ةرونملا ةنيدملا - مكحلاو مولعلا

 .هللا نيز نمحرلا

 بتكلا راد/ ط .يشرقلا سيردإ نب دمحم مامإلا :فيلأت يعفاشلا مامإلا دنسم

 . توريب ةيملعلا
 راد ؛يناربطلا مساقلا يبأ بويأ نب دمحأ نب ناميلس :فيلأت «نييماشلا دنسم

 ؛ىلوألا :ةعبطلا ء۱۹۸8 - ١5:00 - توريب - ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا

 .يفلسلا دیج ادبع نب يدمح : قيقحت
 يفلسلا يدمح خيشلا :قيقحت يعاضقلا ةمالس نب دمحم :فيلأت باهشلا دنسم
 ٠٤١١۷ ماع۲ط توريب -ةلاسرلا ةسسؤم/ ط
 يرصبلا يسرافلا دواد يبأ دواد نب ناميلس :فيلأت «يسلايطلا دواد يبأ دنسم
 توريب - ةفرعملا راد :رشنلا راد ء يسلايطلا

 قيقحت رازبلا ورمع نب دمحأ ركب يبأ :فيلأت راخزلا رحبلا ىمسملا رازبلا دنسم
 یو سد مولع ةسسؤم/ ط هللا نيز نمحرلا ظوفح
 .ھ۹٤٢۱ماع اط ةنیدلا -توريب

 ةيملعلا بتکلا راد :رشنلا راد «يديمحلا ركب يبأ ریبزلا نب هللادبع : فيلأت ءدنسملا

 .يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت «ةرهاقلا « توريب - يبنتملا ةبتكم ؛
 يرهاظلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا لامج : :فيلأت «يراخبلا نبا ةخيشم

 :ةعبطلا ءه ١519 - ةيدوعسلا / ةكم - داؤفلا ملاع راد :رشنلا راد « يفنحلا

 .يمزاحلا دعس يقتع ضوع .د : : قيقحت ؛ ؛ىلوألا

 يريصوبلا ركب يبأ نب دمحأ ظفاح ا : : فيلأت هجام نبا دئاوز يف ةجاجزلا حابصم

 .ها٠5 ماع ١ط توريب -نائجلا راد/ط ىشبحلا توح ا لامك : قیقحت

 بتکلا/ ط يمظعألا نمحرلا بيبح : قيقحت يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع فنصم
 ھ٤٤٥٢ ماع٢ط يمالسإلا

GYD 



 يراهيربلا مامإلل تسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ س

 .جاتلا ةبتكم/ط .توحلا فسوي لامك :قيقحت «يفوكلا
 هللا ضوع قراط : قيقحت يناربطلا دمحأ نب ناميلس :فيلأت طسوألا مجعملا

 .ه5106١ماع١ط ةرهاقلا- نيمرحلا راد /ط . هئالمزو

 توريب -ركفلا راد :فيلأت يوحلا توقاي :فيلأت نادلبلا مجعم

 :رشنلا راد ؛يناهبصألا يفلسلا دمحم نب دمحأ رهاط وبأ :فيلأت ءرفسلا مجعم
 يدورابلا رمع هللا دبع : قيقحت «ةمركملا ةكم - ةيراجتلا ةبتكملا

 .رثوكلا ةبتكم/ ط ؛ يشولبلا دمحأ قيقحت .يبارعألا نبال خويشلا مجعم
 /ط .روصنم دايز : قيقحت .ه١5١؟ماعاط

 راد «نيسحلا وبأ يواديصلا عيمج نب دمحأ نب دمحم :فيلأت «خويشلا مجعم
 :ةعبطلا ٠٤٠١١ - سلبارط « توريب - ناميإلا راد« ةلاسرلا ةسسؤم :رشنلا

 .يرمدت مالسلا دبع رمع .د : قيقحت «ىلوألا

 دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحلا :فيلأت يناربطلل ريغصلا مجعملا
 -توريب رامع راد -يمالسإلا بتکلا/ط ريرمأ روكش دمحم :قيقحتيناربطلا

 ھ٤ ٠ هماعاط نامع

 یفلسلا يدمح :قيقحت يناربطلا ناميلس نب دمحأ ظفاحلا : فيلأت ريبكلا مجعلا
 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد/ط

 .يروباسينلا مکاح ا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ :فيلأت «ثيدحلا مولع ةفرعم
 .ه1791١/ماعا ط.توريبح ةيملعلا بتكلا راد /ط.نيسح مظعم ديسلا : قيقحت
 فرشأ :قيقحت ؛ یقارعلا لضفلا يبأ ظفاحلا :فيلأت «رافسألا لمح نع ينغملا
 ٠ ھ١٤٢٥ ماع ١ط .ضايرلا -ةيربط ةبتكم/ ط .دوصقلا دبع
 راد «نايوض نب ملاس نب دمحم نب ميهاربإ :فيلأت ؛ليلدلا حرش يف ليبسلا رانم
 ماصع :قيقحت ؛ةيناثلا :ةعبطلا ء١٤٣۱ - ضايرلا - فراعملا ةبتكم :رشنلا
 .يجعلقلا

 ةيابلش يودعلا نب ىفطصم :قيقحت يشكلا ديمح نب دبعل دنسملا نم بختنلا

 ۔١٤٢۱ ماع ١ط ةمركملا ةكم -رجح نبا رادو تيوكلا -مقرألا راد/ط
 ھ۸۶۸

 سا الل --ہہ



 نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع ةمالعلا :فيلأت «ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 ه08١١ماع ١ط .توريب -رداص راد/ط .يزوجلا

 .ةيميت نبا مالسإلا خيش :فيلأت ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن يف ةيوبنلا ةنسلا جاهنم

 ١ط ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج/ط ملاس داشر دمحمد :قيقحت
 .ه٠5١ ماع
 : قيقحت يثيللا ىيحي نب ییحی : ةياور يحبصألا سنأ نب كلام مامإلا : فيلأت .أطوملا
 .رصم -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد / عبط .يقابلا دبع داؤف دمحم

 :قيقحت يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم :فيلأت لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم
 توريب -ركفلا راد/ط يواجبلا دمحم يلع

 :رشنلا راد «سابعلا وبأ ينارحلا ةيميت نب ميلحلا دبع نب دمحأ :فيلأت «تاوبنلا

 ۱۳۸٦١ < ةرهاقلا - ةيفلسلا ةعبطلا
 عم .ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ :فيلأت < الا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن

 ىلع نسحلا وبأ نيدلا رون :فيلأت ءرثألا لهأ تاحلطصم يف ركفلا ةبخن حرش حرش
 راد :رشنلا راد ‹ ”يراقلا ىلع الم" فورعملا يوربلا يراقلا دمحم ناطلس نب

 .ميمت رازن مثيهو ميم رازن دمحم :قيقحت توريب / نانبل - مقرألا
 راد :رشنلا راد ؛يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص :فيلأت «تايفولاب يفاولا
 يكرتو طوؤانرألا دمحأ :قيقحت «م١٠٠۲ -ه١547١ - توريب - ثارتلا ءايحإ

 ىفطصم



 يراهيربلا مامإلل تنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔۔



 سس يناثلا ءزے جلا

 ۳٣-٤ یس باتكلا اچ / حلاص ةمالعلا "0, نيو نأ نايب

 يف رشنلا رود ضعب نم باتكلا ةعابط ةداعإ نم باتكلا دعم نم ريذحت

 0 ااا جراخلا

 یہ ہو موجو هرشنو باتكلا ةعابطب نازوفلا حلاص ةمالعلا خیشلا نذإ

 Ve ہر اساس ا ا م یا .SASS ةعدتبملا ىلع ملعلا لهأ در

 E ہویا سستا موسم فرم ةمألا تلض اذهب
 اک ترس سس ھتسوم سااھرس وو العو لج هلل مالكلا ةفص تابثا
 ۱۷" ہضم ہتھ ویٹ ولا کٹر فہ مہتمم ةيمهجلا كاله

 .VO چست TOA e کج و و ا او واع ل قع اہ اطل وئام فويل ةيمهجلا ريفكت

 oes ۴٢ ف ل لي دمحم ةمأ ىلع فيسلا اولحتسا ةعدتبملا

 .۴٢ تا اس يال ا ولا والا یا eas ةعدتبملا هب ماقام ضعب

 ۲۷۳ت اھ ل دولا قل لاول ا لا وا ولا وام نومأملا دهع يف عدبلا لهأ طلست

 EY سس SOAS رشلا لهأ ةمواقم

 ۳۳۴۰ aniseed ةقدنزلا تتأ نيأ نم

 ۳8۰ 000 وا ا یس موم ھر قاب قحلا

 ٤٢ پس هووشہهھٰلعنْیمممجمفشٗویس میم ةیاورلا ةرثكب سیل ملعلا

 CE eos a سايقلاو يأرلاب ذخؤيال نيدلا

 أ ہنسا تم سس ةعامجلا بحاصو ةنسلا بحاص موزل بوجو
 4۹7ت ایک سس یھت سس ھسس سپر میا ہک ھا مرگ عدبلا لوصأ

 VE ا او ضعبلا همهف امك هباتك ةيكزت دصقیال يراهبربلا مامإلا

 یہ ele ةنسلاو باتكلا لوصأ نم ذوخأم باتكلا اذه يفام عيمج

 VS MERANE SESS باتكلا اذه يف ءاج امم ذخألا كيلع
 VA رر A رخ لالضلا لهأ عم هنإف ةنسلا لهأ جهنم نع جرخ نم

 VAS ا Ra نتفلا ثودح دنع ملسملا فقوم

 QV ہا ا اللا ہیرو وم تاریجفتلا لهأ ديؤي نم كانه

 و



 يراهيربلا مامإلل ّجنسلا حرش ىلع تاقيلعتلاب يراقلا فاحتإ ۔۔

 E يم ا ا او دام ها وو تاريجفتلا لهأ ديؤي نم كانه
 OS ا وما یس سس سوم نيمسق ىلع موجنلا يف رظنلا
 ۹5 تھي 000121212121 مالکلا لهآ عم سولج ا نم ريذحتلا
 ا5ک دم سم ROSSER EG رثألا لهأ موزل
 e iT eae ةدابعلا زئاكر

 ۰۷۳۰۴ ہین ل ا مالو حاول ا دال ET ةيفوصلا عم سولجلا نم رذحلا

 VEO ees هتدابعل قلخلا قلخ هللا

 E وس سج جم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم يعرشلا فقوملا
 ا۹۰١ SES ASA هيج هاو هلال نامل وا ملسملا لامو مد مارتحإ

 EE ROSES هبش هيف يذلاو مارحلا لاملا نم ذخألا
 IY atest حصتال يذلاو هتمامإ حصت يذلا نم

 EE gt امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأو ةي ينلا نفد نيأ ةفرعم نم ةمكحلا
 ۱۲۶۸۰ Sse ESR ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةليضف
 ۲۴۷۲۰ اا 00001 مالسلا ءاشفإ

 ا 0000001012ٍبببدب SA ةعامحلا 5

 E E نيملسملا عم نولصيال ريفكتلا لهأ
 ۱۶۴ مك او نطو مھ تھا سس تھکا ما عقلا ةلادعلا ملسملا يف لصألا
 1 OE ةينطابلا دنع نطابلا ملع
 186 Eocene Scalise و اس معجم حاکنلا طورش

 .VEN 001 ايي ينلا ةباحص يف نعطلا لالضلا لهأ تامالع نم

 VON ا 1 0 0 045 4 0 ناطلسلل ءاعدلا

 Of sss جراوخلا عابتاو نييبزحلا دنع ًامهتم راص ناطلسلل وعدي نم
 FOS Mes RE eo اف سس کمر ےن سار سو ممی نينمؤملا تاهمأ

 OT و ول او اكو وج ا مع ةعامجلا ةالص ىلع ةظفاح ا
 NON cesar aioe Ras هباشتملاو مارحلاو لالحلا

 E ARNE امل واو ملسملا ىلع رتسلا
 O AAR REO سا تہ سم یس ضفاورلاو بصاونلا
 582 ااا سس كرابملا نبا مالك ىلع قيلعتلا

 20 )ذظل9لعہلسٹ سستا ست



 ر يناثلا ءزجلا

 IN ASSESS SR Eee Te ا ر بع

 ۱۷۷ DAGERE و ءاوهألا لهآ نم رذحلا
 ۲۷۶ A SASS ةينارقلا ةعامجلا
 ۷ا تو ]1 GAS فيسلا ىلإ نوعدي ءاوهألا لهأ
 VA ا ا اا ا نامل اهي ینلا بس هنإف ةباحصلا بس نم

 RE تھ و ا ةعدبلا بحاصو ةيصعملا بحاص ةسلاجم
 AE aE SSS عدتبملا ةدابعب رارتغإلا مدع
 ا۸۵ SADA سس سش ا غيلبتلا ةعامج

 A 0 غيلبتلا ةعامج يف همالك نع عجارت زاب نب زيزعلادبع خيشلا
 AV و وكما كس م نائما ياش باكل عدبلا لهآ ةسلاجم نم رذحلا
 AV ESO مهلثم وه نم الإ عدبلا لهأ ىلع ينثيال
 ۹۹۸ ا 1 1 ASRS عاونأ ةثالث سايقلا

 وک جس ہا یس سم ساس سس یس دس سوگ نیعون یلع دیلقتلا

 ٦۶٢ 'ھتتت سی OARS ةيجانلا ةقرفلا مهف ثیدح ا لهأ مزلأ

 اگ ول ا و طا ملع نع الإ صخشلا ىكزيال
 | hl E OEE ءاجرالاو ناميإلا لئاسم

 ۲۳۶ د یس سس و ةنحج ا نولخدپ نيذلا ةباحصلا ةرشعلا

 ۲۴۸ رات وساوس ےس مر باتکلا اذه یف مهم لاكشإ ةلازإ

 ااا شب رفاك وهف نآرقلا نم ءيش يف كش نم
 ۴۶۲ SARS سسر قلاخ لا ةيصعم يف قولخمل ةعاطال

 ل وسو ساس م یک ضرف ةبوتلا نإب ناميإلا

 ۴۹۳ SOTE AEG ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع رانلاو ةنح اب ةداهشلا

 IE EEE و ا سس سس یس عدبلا لهأ ةسلاجم نع داعتبإلا
 TU ا ا ا یک مالسإلا مده ىلع تنعأ دقف عدتبملا تعجش اذإ

 WSR یم EE e ا ا رگ ةمتاخلا

 IA ولا بل یت oe ارملاو رداصملا س رهف

 TAT سا وس ل و كلا لسی شی یاس و ام ىناثلا ءزحلا سرھف


